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Abstrakt/Abstract
Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek
Tento článek se zabývá aplikací unijních pravidel zadávání veřejných zakázek po dobu krize a při jiných
mimořádných okolnostech. Za tímto účelem se nejprve zabývá možné výjimky z pravidel zadávání veřejných
zakázek na úrovni unijního a českého vnitrostátního práva se závěrem, že jakákoli výjimka z pravidel
veřejných zakázek spadající do působnosti unijních směrnic musí být odůvodněna restriktivně vykládanou
výjimkou plynoucí z práva EU. Je úlohou členského státu prokázat, že uplatňovaná výjimka se na
hodnocenou situaci skutečně vztáhne, takže úplné vynětí z pravidel zadávání veřejných zakázek bude spíše
opatřením přípustným v případě neproveditelnosti jakékoli mírnější alternativy. Z důvodu výše
popisovaných obtíží spojených s úplným vynětím určité oblasti z unijních pravidel zadávání veřejných
zakázek se článek dále zabývá mírnějšími mechanismy umožňujícími uvolnit některé z požadavků pravidel
veřejných zakázek za mimořádných okolností. To dovolují například zvláštní pravidla umožňující zkrátit
minimální lhůty pro podání nabídek, použitím takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění nebo jiných
zvláštních postupů, jako je dynamický nákupní systém nebo rámcové dohody.
Exemptions and Simplified Procedures in Public Procurement Regulation
This article deals with the application of public procurement rules during crises and under exceptional
circumstances in general. In this respect, it first discusses possible exemptions from rules on public
procurement on the level of EU law and Czech national law to come to the conclusion, that any exemption
on the national level has to be backed by a strictly interpreted rule of EU law. The burden to prove that this
is the case lies on the Member State, a complete exemption from public procurement rules will thus likely
have to be a demonstrable “measure of last resort”. Because of the inherent difficulties linked to a
complete exemption from EU procurement rules, the article continues to discuss the mechanisms allowing
to relax some of the requirements of procurement law in times of crisis. This is allowed e.g. by special rules
allowing to shorten the minimum time limits for filing submissions of tenders, the usage of the so called
negotiated procedure without prior publication or other special procedures like dynamic purchasing
systems or framework agreements.
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Stručné shrnutí
Tato práce se zabývá aplikací pravidel zadávání veřejných zakázek při krizových stavech a jiných
mimořádných okolnostech. V tomto ohledu rozebírá možné výjimky z těchto pravidel jako
takových a posléze přechází k analýze postupů, které tato pravidla samotná předvídají pro případ
mimořádných okolností.
Výjimky z působnosti pravidel zadávání veřejných zakázek lze identifikovat v zadávacích směrnicích
i v některých ustanoveních primárního práva EU. Obecně platí, že musí být vykládány úzce.
Zpravidla bude použitelné kritérium, podle kterého jsou přípustná jen ta vynětí z úpravy veřejných
zakázek, která jsou nezbytně nutná ke splnění určitého legitimního cíle.
Výjimky z působnosti české úpravy, která zadávací směrnice provádí, s výjimkami na unijní úrovni
doslovně nekorespondují. Přesto však musí každé vynětí z působnosti harmonizovaných pravidel
zadávání veřejných zakázek nalézt oporu v pravidlech na unijní úrovni a je na členském státu,
aby prokázal, že tomu tak skutečně je.
S ohledem na náročnost odůvodnění případného vynětí z pravidel veřejných zakázek práce
zahrnuje i stručný popis některých mechanismů usnadňujících zadávání veřejných zakázek
za mimořádných okolností. Mezi tyto mechanismy patří například zkrácení lhůt pro podávání
nabídek, zkrácení samotného posouzení podaných nabídek, využití takzvaného jednacího řízení
bez uveřejnění nebo použití jiný zvláštních postupů, jako je například dynamický nákupní systém
či rámcová smlouva.

Evropská pravidla zadávání veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázek je upraveno právem EU, a to zejména směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení
směrnice 2004/18/ES (dále jen „Zadávací směrnice“), jakož i dalšími směrnicemi, jako jsou


směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES a směrnice EP a Rady 2014/23/EU
ze dne 26. 2. 2014 o udělování koncesí (dále též „Sektorová směrnice“),



Směrnice EP a Rady 2009/81/ES ze dne 1. 7. 2009 o koordinaci postupů při zadávání
některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a
bezpečnosti a o změně směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES (dále též „Bezpečnostní
směrnice“) nebo



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se
mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného
řízení při zadávání veřejných zakázek (všechny uvedené směrnice společně dále jen
„zadávací směrnice“).

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek představují důležitou oblast práva EU, která je klíčová
pro fungování společného trhu a hospodářské soutěže.1
1

K tomu 1. bod odůvodnění Zadávací směrnice:
„(1) Zadávání veřejných zakázek orgány nebo jménem orgánů členských států musí být v souladu se zásadami
zakotvenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), zejména zásadami volného
pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb, jakož i se zásadami z nich vyplývajícími, jako je rovné
zacházení, zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, proporcionalita a transparentnost. Pro veřejné zakázky, které
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Základní zásady zadávaní veřejných zakázek jsou: transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení
a nediskriminace (čl. 18 Zadávací směrnice). Podrobný popis unijní úpravy zadávání veřejných
zakázek by byl značně obsáhlý, tato práce pouze stručně shrnuje výjimky z úpravy veřejných
zakázek. Tato úprava se obecně vztáhne na veřejné zakázky jakožto „úplatné smlouvy uzavřené
písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými
zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí
služeb“ (čl. 2 odst. 1 bod 5 Zadávací směrnice). Základní prvky ohraničující působnost této
komplexní úpravy jsou:


limit hodnoty veřejné zakázky, od kterého se na ni vztáhne unijní úprava
(čl. 1 odst. 1 a 4 Zadávací směrnice),



výjimky uvedené v zadávacích směrnicích,



výjimky plynoucí se Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

Od výjimek z působnosti zadávacích směrnic jako takových je však třeba odlišit situace, kdy veřejná
zakázka podléhá zvláštnímu režimu (zpravidla Bezpečnostní nebo Sektorové směrnici).
Jak je patrné níže, tyto případy jsou často legislativně technicky formulované jako výjimka
z působnosti Zadávací směrnice, podléhají ale ve skutečnosti zvláštní unijní úpravě. V následující
kapitole jsou výše shrnuté výjimky popsány podrobněji na pozadí české transpozice zadávacích
směrnic v zájmu lepšího srovnání českého právního řádu jako takového a unijní úpravy, se kterou
musí být v souladu.

Výjimky z pravidel zadávání veřejných zakázek v českém a unijním kontextu
Zadávací směrnice jsou v ČR transponovány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jak již bylo zmíněno, Zadávací směrnice se týká pouze
nadlimitních veřejných zakázek (§ 25 ZZVZ), podlimitní veřejné zakázky (§ 26 ZZVZ) jsou
při dodržení základních zásad zadávání ponechány k úpravě členským státům.2 Z tohoto důvodu
mají podlimitní veřejné zakázky do jisté míry volnější režim (§ 30 ZZVZ), podobně jako zakázky
malého rozsahu (§ 31 ZZVZ), které jsou stejně jako obecné výjimky vyňaty z povinnosti vést
zadávací řízení za předpokladu zachování základních zásad.
O výjimkách obecně
Z právní úpravy zadávání veřejných zakázek existuje řada výjimek různého charakteru. Český zákon
obsahuje v § 29 ZZVZ tzv. obecné výjimky, kdy „zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku
v zadávacím řízení”. To ovšem neznamená, že by se jednalo o úplnou výluku z úpravy veřejných
zakázek (na rozdíl od předchozí právní úpravy zákonem); v případě § 29 je pořád nutno dodržovat
ZZVZ, alespoň co do základních zásad, akorát je oblast vyňata z povinnosti zadat zakázku
v zadávacím řízení.3 Původem většiny těchto výjimek je Zadávací směrnice (čl. 7 až 17 Zadávací
směrnice), respektive primární právo EU (čl. 346 SFEU).
Některé výjimky z působnosti Zadávací směrnice však nemají korespondující ustanovení
v § 29 ZZVZ, protože jde o zakázky, které byly z důvodu své specifické povahy vyňaty z působnosti
Zadávací směrnice. Jde o veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb (čl. 7 Zadávací směrnice); tyto zakázky jsou upraveny Sektorovou směrnicí.
převyšují určitou hodnotu, by však měla být vypracována ustanovení koordinující vnitrostátní postupy při zadávání
veřejných zakázek, aby se zajistilo uplatňování uvedených zásad v praxi a otevření zadávání veřejných zakázek
hospodářské soutěži.“
2
Čl. 1 ve spojení s čl. 4 Zadávací směrnice.
3
Viz Důvodová zpráva k ZZVZ, k § 29.
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Podobným způsobem jsou vyňaty zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti (čl. 15 odst. 1 Zadávací
směrnice) blíže upravené Bezpečnostní směrnicí. ZZVZ implementuje i výše zmíněné zvláštní
směrnice a tyto zakázky upravuje v zvláštním režimu.
Výjimka dle čl. 346 SFEU4 pak představuje speciální kategorii výjimky z povinnosti zadávat některé
obzvláště citlivé zakázky vojenského materiálu dle zadávacích směrnic. Jedná se tedy o ještě
jakousi výjimku z výjimečného režimu zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.
Specifickou kategorií je vertikální spolupráce neboli in-house zadávání (§ 11 ZZVZ)5 a horizontální
spolupráce podle § 12 ZZVZ (tj. smlouva mezi dvěma veřejnými zadavateli).6 Takovéto smlouvy
vůbec nejsou považovány za zadání veřejné zakázky, tedy jsou z působnosti Zadávací směrnice a
potažmo i ZZVZ vyňaty.
Další ve své podstatě výjimku ze zadávání veřejných zakázek představuje jednací řízení
bez uveřejnění (dále též „JŘBU“) upravené v §§ 63 a násl. ZZVZ (vychází z čl. 32 Zadávací směrnice).
JŘBU je ze všech řízení nejméně transparentní; jeho povaha spočívá v tom, že zadavatel
neuveřejňuje oznámení o zahájení řízení a rovnou jedná s dodavatelem, kterého si sám vybere.
Z tohoto důvodu je JŘBU možné použít pouze na základě taxativně vymezených důvodů, které musí
být vykládány restriktivně.7 Jedním z těchto důvodů je pak důvod dle § 63 odst. 5 ZZVZ „je to
nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji
nezpůsobil.“ Užití JŘBU v době mimořádných situací je rozebráno v poslední kapitole tohoto textu.
Povinnost restriktivního výkladu se však netýká jen JŘBU, principiálně všechny výjimky z úpravy
zadávacích směrnic musí být vykládávány a používány restriktivním způsobem, aby nedošlo
k porušení práva EU.8 K podmínkám „výluk“ ze zadávacích směrnic jako je JŘBU nebo vertikální a
horizontální spolupráce existuje bohatá judikatura.

4

Čl. 346 SFEU:
„Ustanovení Smluv nebrání použití následujících pravidel:
a) členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům
jeho bezpečnosti,
b) každý členský stát může 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 vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským
účelům.
5
Může jít například o situaci, kdy několik veřejných zadavatelů společně založí právnickou osobu pověřenou plněním
jejich úkolů v oblasti veřejných služeb, pokud naplní podmínky § 11 ZZVZ. Judikatura Soudního dvora EU
zde k naplnění podmínky kontroly požaduje, aby každý ze zadavatelů měl v takové situaci podíl jak na základním
kapitálu, tak i v řídících orgánech této osoby. Srov. spojené věci C‑182/11 a C‑183/11, Econord, ECLI:EU:C:2012:758.
6
V odborné literatuře lze nalézt příklad smlouvy mezi dvěma obcemi, kde jedna obec provozuje útulek a druhá
odchytovou služby. Výjimka podle § 12 ZZVZ by jim měla umožnit spolupracovat v oblasti odchytu zvířat a starosti
o ně, aniž by se jednalo o zadání veřejné zakázky. DVOŘÁK, David, a kol. § 12 [Horizontální spolupráce]. Zákon
o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 78.
7
Např. Rozsudek ze dne Komise EHS proti Itálii, C-199/85, Recueil, s. 1039, bod 14, Rozsudek ze dne 11. července
2006, Komise v Cresson, C-432/04, Sb. rozh. s. I-6387, bod 83, a další.
8 Rozsudek SDEU ze dne 11. 1. ve věci 2005 C-26/03 (Stadt Halle), bod. 44 – 46. „44. V tomto ohledu je třeba v první
řadě připomenout hlavní cíl právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek, tak jak byl uveden v rámci
odpovědi na první otázku, tedy volný pohyb služeb a otevření nenarušené hospodářské soutěže ve všech členských
státech. Z toho vyplývá povinnost každého zadavatele použít relevantní právní předpisy Společenství, pokud jsou
podmínky jimi stanovené splněny…
46. Jakákoli výjimka z použití této povinnosti musí být v důsledku toho vykládána restriktivně. Soudní dvůr ohledně
použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení zakázky rozhodl, že čl. 11 odst. 3 směrnice 92/50,
který takové řízení upravuje jako výjimku z právních předpisů, jejichž cílem je zajistit účinnost práv přiznaných Smlouvou
o ES v oblasti veřejných zakázek na služby, musí být předmětem restriktivního výkladu a že důkazní břemeno má ten
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Výjimky použitelné v krizových situacích
Tato práce se zaměřuje zejména na výjimky týkající se potenciálních krizových situací jako je např.
probíhající pandemie onemocnění covid-19. Ustanovení § 29 odst. 1 ZZVZ obsahuje dvě výjimky,
které se na takové situace dají použít.
Výjimka dle § 29 odst. 1 písm. a):
„pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České
republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení
umožňovalo;“
a výjimka podle písmene c):
„jde-li o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření
stanovenými jinými právními předpisy9 a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení
zadávacího řízení umožňovalo,
Zejména druhá výjimka byla v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie covid-19
hojně diskutována a užívána (srov. poslední kapitolu této práce). Podobná výjimka existovala
i v předchozí právní úpravě podléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZVZ“), a to v § 18 odst. 2 ZVZ.
Není zcela zřejmé, ze kterého konkrétního ustanovení evropského práva tyto výjimky vychází.
Jak už bylo řečeno, výjimky z povinnosti postupovat dle zadávacích směrnic mohou vycházet
buď přímo ze směrnic anebo z primárního práva EU (Smlouva o Evropské unii a SFEU).
Dle našeho názoru jsou však výjimky podle § 29 písm. a) a c) ZZVZ navázány na ustanovení čl. 15
odst. 2 Zadávací směrnice, podle kterého se Zadávací směrnice „nepoužije na veřejné zakázky a
soutěže o návrh jinak nevyloučené podle odstavce 1 [pozn.: odstavec 1 vylučuje z působnosti této
směrnice zakázky v rámci obrany a bezpečnosti], pokud ochrana základních bezpečnostních zájmů
členského státu nemůže být zaručena pomocí méně omezujících opatření, jako například stanovením
požadavků zaměřených na ochranu důvěrné povahy informací, které veřejní zadavatelé v průběhu
zadávacího řízení zpřístupňují při zadávacím řízení podle této směrnice.“
Ustanovení čl. 15 odst. 2 odpovídá čl. 14 „staré“ zadávací směrnici 2004/18/ES.10 I čl. 14 směrnice
2004/18/ES11 obsahoval kromě formulace vyjímající zakázky v rámci „bezpečnostních opatření
na základě platných právních předpisů ve státě“ nebo „ochrany základních bezpečnostních zájmů
státu.“ V judikatuře Soudního dvora Evropské unie („SDEU“), existuje rozsudek týkající se článku
14 směrnice 2004/18/ES ve věci Komise v Rakousko.12 V řízení před SDEU šlo o to, že rakouský
vnitrostátní zákon obsahoval povinnost zadávat tisk některých průkazů a dokladů pouze rakouské
státní tiskárně. Rakousko se snažilo toto opatření uhájit právě argumenty o bezpečnostním zájmu
subjekt, který hodlá uplatnit, že výjimečné okolnosti odůvodňující výjimku skutečně existují (rozsudek ze dne 10. dubna
2003, Komise v. Německo, C-20/01 a C-28/01, Recueil, s. I-3609, b od 58).“
9
Pozn. pod čarou obsažená v citovaném předpise: Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů
při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
11
Čl. 14 směrnice 2004/18/ES: „Tajné zakázky nebo zakázky vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření
Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, které jsou prohlášeny za tajné nebo pokud jejich plnění musí být
v souladu s platnými právními a správními předpisy platnými v daném členském státě doprovázeno zvláštními
bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů tohoto státu.“
12
Rozsudek SDEU ve věci C-187/16, Komise v Rakousko, ECLI:EU:C:2018:194. Dostupný zde.
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státu s odkazem na čl. 14. SDEU však rozhodl,13 že Rakousko neprokázalo, že skutečně bylo
nezbytné zakázky zadávat tímto způsobem a zdůraznil, že uvedený zájem, který chce stát chránit,
byť je legitimní, nestačí pouze namítnout. Ze zmínky o nezbytnosti aplikace výjimky v daném
případě pak lze dovodit, že nemůže být použita v případech, kdy lze kýženého cíle dosáhnout
použitím pravidel obsažených v zadávacích směrnicích.
Zadávací směrnice kromě výše uvedené výjimky v bodě odůvodnění 41 uvádí, že: Tato směrnice
by neměla bránit zavedení nebo uplatňování opatření nutných k ochraně veřejného pořádku,
veřejné mravnosti, veřejné bezpečnosti, zdraví, života lidí a zvířat a k ochraně rostlin, či jiných
opatření v oblasti životního prostředí, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj, za podmínky,
že tato opatření jsou v souladu se Smlouvou o fungování EU.“14
Uvedený výčet se do určité míry překrývá s výčtem uvedeným v čl. 36 SFEU, který obsahuje
legitimní cíle, kterými lze opodstatnit přiměřené omezení volného pohybu zboží na vnitřním trhu.
Podobným způsobem vyznívá Bezpečnostní směrnice v bodech odůvodnění 16 a 17.15
Toto by mohlo naznačovat, že tvůrci Zadávací směrnice neměli za cíl harmonizací zcela vyloučit
omezení volného pohybu na vnitřním trhu ze strany členských států, jež mají jinak zadávací
směrnice pomoci odstraňovat.16 Preambule zadávacích směrnic tím však zároveň připouští
derogaci právní úpravy veřejných zakázek k ochraně uvedených veřejných zájmů, pokud to bude
v souladu s primárním právem.
Derogace z unijního práva veřejných zakázek může být jistě přípustná i na základě jiných článků
primárních smluv, než je čl. 346 SFEU, bude však vždy muset naplnit hypotézu článku, na který se
odvolává (např. čl. 36 SFEU se explicitně zabývá zákazy nebo omezeními dovozu sledujícími
legitimní cíle), jinak se dostane do neopodstatněného rozporu s právně závazným ustanovením
sekundárního práva. V každém případě pak bude zřejmě nutné postupovat za obdobných
podmínek, jaké judikoval SDEU k výjimce dle čl. 346 SFEU; tedy že členské státy opírající se

13

Bod 78: „Mimoto, i když čl. 4 odst. 2 směrnice 92/50 a článek 14 směrnice 2004/18, kterých se Rakouská republika
primárně dovolává, ponechávají členským státům určitý prostor pro uvážení při rozhodování o opatřeních,
která považují za nezbytná pro ochranu podstatných zájmů své bezpečnosti, tyto články nemohou být vykládány
způsobem, který přiznává členským státům pravomoc odchýlit se od ustanovení Smlouvy o FEU pouhým namítnutím
uvedených zájmů. Členský stát, který chce využít těchto odchylek, musí totiž prokázat potřebu využít těchto odchylek
za účelem ochrany podstatných zájmů své bezpečnosti. Takový požadavek rovněž platí v rozsahu, v němž se tento
členský stát navíc dovolává čl. 346 odst. 1 písm. a) SFEU (obdobně viz rozsudek ze dne 4. září 2014, Schiebel Aircraft,
C-474/12, EU:C:2014:2139, bod 34).“
14
Stejný obsah měl i bod odůvodnění 6 „staré“ směrnice 2004/18/ES.
15
(16) Články 30, 45, 46, 55 a 296 Smlouvy stanoví konkrétní výjimky z uplatňování zásad ve Smlouvě stanovených,
a tedy i z uplatňování práva z nich odvozeného. Z toho vyplývá, že by žádné ustanovení této směrnice nemělo bránit
zavedení nebo uplatňování opatření, která mohou být nezbytná pro ochranu zájmů uznaných jako oprávněné
uvedenými ustanoveními Smlouvy. To především znamená, že zadávání zakázek, jež spadají do oblasti působnosti této
směrnice, z ní může být vyloučeno, pokud je to odůvodněno veřejnou bezpečností či je to nezbytné pro ochranu
podstatných zájmů bezpečnosti členského státu. Může tomu tak být v případě zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti,
které vyžadují takové přísné požadavky na bezpečnost dodávek či které jsou natolik důvěrné nebo důležité
pro svrchovanost členského státu, že i zvláštní ustanovení této směrnice nedostačují k tomu, aby ochránila podstatné
zájmy bezpečnosti členských států, jejichž vymezení je výhradní pravomocí členských států.
(17) V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství je však třeba vykládat možnost využívat tyto
výjimky tak, že jejich účinky nepřesáhnou rámec toho, co je nezbytně nutné pro ochranu oprávněných zájmů,
které uvedené články umožňují chránit. Případy, kdy se tato směrnice neuplatní, tedy musí být přiměřené ve vztahu
ke sledovaným cílům a co nejméně narušovat volný pohyb zboží a svobodu poskytování služeb.
16
Odstranění překážek volného pohybu bylo jedním z hlavních cílů původních zakázkových směrnic přijímaných
v 70. letech 20. století. Srov. směrnici Rady č. 71/304 ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu
služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce
zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček, dostupnou zde.
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o výjimku musí být schopny dokázat, že přijaté opatření je přiměřené, tedy objektivně vhodné
k ochraně podstatného zájmu jeho bezpečnosti, aniž by kvalitativně nebo kvantitativně
překračovalo, co je bezvýhradně nutné k ochraně tohoto zájmu.17 V tomto smyslu si lze snáze
představit např. přiměřené diskriminační vnitrostátní opatření s účinkem rovnocenným
kvantitativními omezení volného pohybu zboží nebo služeb, které bude do jisté míry kolidovat se
zásadou nediskriminace zakotvenou v zadávacích směrnicích, nežli blokové vynětí určité oblasti
z pravidel veřejných zakázek jako takových.
Česká právní úprava tedy dává v § 29 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ možnost nezadat zakázku
v zadávacím řízení v případě určitých krizových situací, jako je základní ohrožení bezpečnostních
zájmů ČR (§ 29 odst. 1 písm. a) ZZVZ) nebo aktivace speciálními zákony předvídaných
bezpečnostních opatření ((§ 29 odst. 1 písm. b) ZZVZ). Při aplikace těchto výjimek je třeba mít
na zřeteli subsidiaritu jejich použití vyplývající přímo ze ZZVZ. Kromě toho je též nutné vzít v úvahu
i původ těchto výjimek v právu EU, které, bez ohledu na konkrétní ustanovení ze kterého vychází,
svorně vyžaduje, aby s nimi bylo zacházeno proporcionálně a byly užity pouze v nezbytných
případech.
Limity uplatnění výjimek z pravidel zadávání veřejných zakázek
Domníváme se, že volné nakládání s ustanoveními vylučujícími působnost z pravidel zadávání
veřejných zakázek zejména u nadlimitních zakázek může být problematické s ohledem na jejich
přísný výklad na úrovni práva EU. Stejně tak v rámci případného legislativního rozšiřování prostoru
pro zadávání veřejných zakázek v rámci těchto krizových situací mimo zadávací řízení je třeba brát
ohled na unijní právo, které takovýto postup považuje za nejkrajnější možnost.
Zadávací směrnice přinejmenším v některých oblastech poskytují členským státům prostor
pro uvážení v otázkách jejich provádění. Přijetím úpravy mírnější, než je standard stanovený
Zadávací směrnicí, se však takřka jistě dostanou do výslovného rozporu s jedním z ustanovení
Zadávací směrnice. Takový postup členského státu může být opodstatněn ve směrnici explicitně
zakotveným vynětím z působnosti, popřípadě ustanovením primárního práva, které opodstatňuje
vynětí dotčeného případu z působnosti zakázkových směrnic. Zejména má-li být takovéto vynětí
promítnuto do obecné normy obsažené v ZZVZ, měl by být členský stát schopen důsledně
odůvodnit, proč každému případu pokrytému mírnější obecnou normou svědčí určitá výjimka
plynoucí z unijního práva. Důkazní břemeno v tomto smyslu leží na členském státu.18

Předpokládané postupy pro veřejné zakázky v "krizových" situacích
V reakci na současnou krizi spojenou s pandemií covid-19 byla vydána řada doporučení a vodítek
pro zadavatele veřejných zakázek, které jim mají pomoci vybrat nejvhodnější a zároveň právem
umožněný postup, jak provést zadávací řízení. Konkrétně doporučení nabízí:

17



Evropská komise skrze své Sdělení k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek
v mimořádné situaci související s krizí COVID-19.



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR skrze Portál o veřejných zakázkách a koncesích –
Doporučení k zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zřídil Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi.

Např. Rozsudek ve věci C-239/06, Komise v Itálie, ECLI:EU:C:2009:784.
Evropská komise – GŘ pro vnitřní trh a služby, Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence
and security – Guidance Note – Field of application [online]. Brusel [cit. 27. 1. 2020]. Dostupné zde.
18
Rozsudek SDEU ve věci C-187/16, Komise v Rakousko, ECLI:EU:C:2018:194, body 78 a 79. Dostupný zde.
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K tématu byla zároveň vydána řada článků a vyjadřovalo se k němu mnoho odborníků z praxe.19
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
S ohledem na zjevnou potřebu řady zadavatelů nakupovat rychle komodity nezbytné pro zvládání
nebezpečí nákazy onemocněním covid-19, vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také
„ÚOHS“ nebo „Úřad“) vyjádření objasňující, jak lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci
bez zadávacího řízení za nouzového stavu.
Dle vyjádření „v úvahu připadají dvě výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
a to výjimky upravené v § 29 písm. a), resp. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“).20 Jedná se o situace, kdy by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu
základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by
provedení zadávacího řízení umožňovalo, (§ 29 písm. a) ZZVZ) resp. kdy jde o zadávání nebo plnění
veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy
a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo“
(§ 29 písm. c) ZZVZ).
Mezi základní bezpečnostní zájmy ČR patří nepochybně dle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky mimo jiné ochrana životů a zdraví jejích obyvatel. „Pokud jsou tedy
ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR, měly by být dle názoru
Úřadu v zásadě obě citované výjimky použitelné pro každého zadavatele, mezi jehož úkoly
na základě zvláštních právních předpisů patří přijetí opatření nezbytných pro eliminaci/snížení
takového ohrožení, resp. k odstranění/zmírnění důvodů pro vyhlášení nouzového stavu.
Nezbytnou podmínkou pro uplatnění daných výjimek přitom pochopitelně je, že jsou používány
výlučně na skutečně urgentní nákupy související se zvládáním aktuálního ohrožení. Jejich použití
na jakékoli jiné nákupy je z povahy věci vyloučeno.“21
ÚOHS ve vyjádření uvádí příklad možného využití výjimky pro zadavatele, který řídí nemocnici,
„která má ošetřovat i osoby potenciálně nakažené onemocněním covid-19, a pro potřeby
této nemocnice potřebuje nakoupit roušky, respirátory, dezinfekce apod. (tj. něco, co je
pro takovou péči nezbytné).“22 Pak je možné pro tento nákup uvedené výjimky využít,
nicméně podmínkou použití výjimek je nemožnost provedení zadávacího řízení.
ÚOHS předpokládá, že stěžejním argumentem by bylo, že na provedení zadávacího řízení nebyl čas,
což pokládá za přijatelný argument. Zároveň je však třeba myslet na to, že by nemělo být možné
ani provedení jednacího řízení bez uveřejnění.
Dále dle vyjádření ÚOHS může být za předpokladu naplnění zákonných podmínek možné „využití
JŘBU podle § 63 odst. 5 ZZVZ, podle kterého může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění,
pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a
ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním. V této souvislosti však nelze zapomínat na to, že jednací řízení bez uveřejnění
má určitý (byť třeba i minimální) formální rámec. Např. i pro „podlimitní“ JŘBU se „uplatní pravidlo
§ 73 odst. 1 ZZVZ, tj. povinnost požadovat prokázání základní způsobilosti, dále pak i pravidlo
o doložení skutečného majitele. I tento formální rámec může za současné situace (kdy je např.
19

Články lze nalézt na webových stránkách Právního prostoru, Svazu měst a obcí České republiky, webu epravo.cz,
Advokátního deníku apod. Články zabývající se tímto tématem lze najít i na webových stránkách některých advokátních
kanceláří, například zde, zde, zde, zde a na mnoha dalších místech.
20
Tiskové oddělení ÚOHS. Za nouzového stavu lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i bez zadávacího řízení
[online]. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2020 [cit. 26. 5. 2020]. Dostupné zde.
21
Ibid.
22
Ibid.
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třeba „shánět“ plnění na zahraničních trzích systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“) znamenat
překážku pro úspěšný nákup.“23
Přestože ÚOHS na svých stránkách specifikuje, kdy a za jakých okolností mohou zadavatelé legálně
obejít většinu principů spojených se zadávacím řízením skrze využití výjimek nebo jednacího řízení
bez uveřejnění, Úřad jasně upozorňuje zadavatele „na to, že i nadále důsledně monitoruje trhy a
dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže a je připraven zasáhnout a potrestat její
neoprávněné narušení.“24 Ve vyjádření ÚOHS výslovně uvedl, že „tato doba musí být výzvou
pro hledání cest a možností, jakým způsobem dále dodávat zboží a služby a uspokojovat potřeby
veřejnosti, a nikoliv omluvou pro nezákonné a společnosti škodlivé jednání.“25
Ministerstvo pro místní rozvoj – Portál o veřejných zakázkách a koncesích
Portál spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj v reakci na mimořádnou situaci vydal soubor
doporučení k zadávání zakázek v době nákazy onemocněním covid-19.26 Relevantní informace
pro tuto práci obsahovala především doporučení týkající se délky zadávacího řízení27 a možností
zadavatelů při zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu a režimu krizového řízení.28
Dle doporučení lze v rámci zákona docílit zkrácení délky zadávacího řízení. Délka zadávacího řízení
je především limitována:


minimální lhůtou pro podání nabídek



délkou posouzení a hodnocení nabídek a



lhůtou pro námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele.29

Minimální lhůty pro podání nabídek
Materiál Ministerstva pro místní rozvoj týkající se délky zadávacího řízení uvádí možnosti
pro zkrácení lhůt pro podání nabídek v zadávacím řízení. Pro zjednodušené podlimitní řízení běžně
platí, že lhůta pro podání nabídek musí běžet nejméně 11 pracovních dnů od okamžiku zahájení
zadávacího řízení (§ 54 odst. 1 ZZVZ). Pro otevřené podlimitní řízení pak platí minimální lhůta
pro podání nabídek v délce 15 pracovních dnů v případě veřejných zakázek na dodávky a služby
(§ 54 odst. 2 písm. a) ZZVZ), respektive 20 pracovních dnů pro zakázky na stavební práce
(§ 54 odst. 2 písm. b) ZZVZ). V otevřeném řízení pak obecně platí minimální lhůta
30 „kalendářních“ dnů pro všechny typy zakázek, pokud zadavatel umožní elektronické podávání
nabídek a zpřístupní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele (§ 57 odst. 1 ZZVZ).

Standardní minimální lhůty pro podání nabídek u standardních zadávacích řízení
zjednodušené podlimitní řízení
23

11 pracovních dnů pro dodávky, služby i stavební práce

Ibid.
Tiskové oddělení ÚOHS. Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v době krize způsobené
onemocněním covid-19 [online]. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2020 [cit. 26. 5. 2020]. Dostupné zde.
25
Ibid.
26
Ministerstvo pro místní rozvoj. Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy [online]. Portál
k zadávání veřejných zakázek a koncesí, 2020 [cit. 26. 5. 2020]. Dostupné zde.
27
Ministerstvo pro místní rozvoj. Délka zadávacího řízení [online]. Portál k zadávání veřejných zakázek a koncesí, 2020
[cit. 26. 5. 2020]. Dostupné zde.
28
Ministerstvo pro místní rozvoj. Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu a režimu
krizového řízení [online]. Portál k zadávání veřejných zakázek a koncesí, 2020 [cit. 26. 5. 2020]. Dostupné zde.
29
Ibid.
24
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15 pracovních dnů pro dodávky a služby
20 pracovních dnů pro stavební práce

otevřené nadlimitní řízení

30 kalendářních dnů pro dodávky, služby i stavební práce

Výše uvedené minimální lhůty však lze dále zkrátit. Takovýto postup může být opodstatněn
předchozím odesláním tzv. předběžného oznámení (uveřejněním tohoto oznámení v souladu
s § 34 ZZVZ zadavatel informuje potenciální zájemce o svém úmyslu zahájit zadávací řízení)
nebo naléhavými okolnostmi.
Aby mohlo dojít ke zkrácení minimálních lhůt, musí být předběžné oznámení v případě otevřeného
nadlimitního řízení uveřejněno nejméně 35 dnů před dnem odeslání oznámení o zahájení
zadávacího řízení (§ 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ). V případě podlimitního otevřeného řízení je pak
třeba předběžné oznámení uveřejnit přinejmenším 16 pracovních dnů před odesláním oznámení
o zahájení zadávacího řízení (§ 54 odst. 4 ZZVZ). V obou případech však předběžné oznámení
nemůže být starší než 12 měsíců.
Pokud dojde k řádnému uveřejnění předběžného oznámení, lze lhůtu v otevřeném podlimitním
řízení zkrátit o 5 pracovních dnů (§ 54 odst. 4 ZZVZ), tedy na 10 pracovních dnů v otevřeném
podlimitním řízení na dodávky a služby, resp. 15 pracovních dnů v otevřeném podlimitním řízení na
stavební práce. V nadlimitním otevřeném řízení lze pak při řádném uveřejnění předběžného
oznámení lhůty pro podání nabídek zkrátit až na 15 dnů (§ 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ).
Jsou-li dány naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat a nezapříčinil je, lze lhůtu
k podávání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení rovněž zkrátit až na 15 dní, pokud běžné lhůty
pro toto řízení z důvodu vyvstalých okolností nelze použít. Naléhavost okolností musí být
odůvodněna v zadávací dokumentaci (§ 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ).
Lhůta pro podávání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
Lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele je 15 dnů, přičemž po tuto dobu
nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. Zadavatelé se mohou pokusit dosáhnout
dohody s ostatními účastníky, že se vzdají vzdát práva podat námitky (§ 243 ZZVZ), díky čemuž
může následně zadavatel uzavřít smlouvu bez nutnosti čekat.
Výjimky z působnosti ZZVZ jako takového
Obecná výjimka ze zadávacího řízení podle § 29 písm. c) ZZVZ by neměla být využívána pro běžné
zadávání veřejných zakázek, které například „zajišťuje běžné provozní potřeby zadavatelů
(plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná
oprava místních komunikací).“30 Výjimka dle § 29 písm. c) by se běžných zadavatelů primárně týkat
neměla, neboť výjimku by měly využívat jen ty osoby, které provádějí opatření podle krizového
zákona (tedy např. orgány ČR při zabrání dodávek, při provedení bezodkladné služby apod.).
Jako typický příklad, kdy je možné využít režimu dle výjimky, byl uveden „okamžitý nákup
(mimo zadávací řízení) respirátorů, roušek, léků, lékařských přístrojů (a jakýchkoliv dalších potřeb,
které z provádění bezpečnostních opatření vyplynou), které je nutné bezodkladně zajistit
pro plnění veřejnoprávního úkolu (ochrana zdraví a života občanů, osob IZS, lékařů, pacientů),
vyplývajícího např. z usnesení vlády a z mimořádných opatření.“31

30
31

Ibid.
Ibid.
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Jednací řízení bez uveřejnění
K využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5) ZZVZ bylo uvedeno, že jej obecně
„lze použít tehdy, jestliže je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo
jednací řízení s uveřejněním (nelze dodržet ani zkrácené lhůty podle 57 odst. 2 písm. b), § 59 odst.
5 a § 62 odst. 3))“32 nebo nelze dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení (viz § 52 písm. b)
bod 2).
Typickým příkladem pro využití jednacího řízení ve stavu nouze jsou „zakázky na okamžité zajištění
a ochranu majetku před škodou, zajištění služeb, vyplývajících z buď z krizového stavu, z jiných
právních předpisů (může jít např. o různé sociální služby) nebo dalších naléhavých okolností a
potřeb“,33 které z aktuálního stavu vyplývají. „Samotná skutečnost, že byl vyhlášen nouzový stav,
nezakládá obecný důvod pro provádění jednacích řízení bez uveřejnění, jednací řízení
bez uveřejnění lze využít pouze a jenom tehdy, pokud se zadavatel (nikoliv svojí vinou) dostane
do situace, kdy musí ihned a bezprostředně reagovat na novou situaci, takovou situaci nemohl
předvídat a zadáním musí vyřešit akutní problém.“34 „Jednací řízení lze využívat pouze po dobu,
než zadavatel nalezne trvalejší řešení problému (rámcové smlouvy, řádná zadávací řízení včetně
„zkrácených).“35
Využití zvláštních postupů
Poslední možností je využití zvláštních postupů, jakými jsou:




dynamický nákupní systém
uzavření rámcové smlouvy nebo
zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

„Zjednodušený režim lze použít jen u některých služeb (zdravotní péče; sociální péče a související
služby; administrativa sociálních a vzdělávacích služeb, služeb zdravotní péče a kulturních služeb;
povinné sociální zabezpečení; poskytování dávek; hotelové a restaurační služby; právní služby,
pokud nejsou ve výjimce na advokátní zastupování)“.36
Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci
související s krizí covid-19
Dne 1. dubna 2020 vydala Evropská komise stručné „Sdělení Komise Pokyny Evropské komise
k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s pandemií
onemocnění covid-19 2020/C 108 I/01“ (dále též „Pokyny“).37 Ve zkratce lze obsah Sdělení shrnout
tak, že Evropská komise konstatovala, že „evropská pravidla pro zadávání veřejných zakázek
poskytují na základě Zadávací směrnice veškeré nutné nástroje k uspokojení potřeb“ spojených
s bojem proti pandemii koronaviru. Zároveň Komise poskytla v rámci Sdělení zadavatelům návody,
jaké nástroje umožňující potřebnou rychlost a flexibilitu mohou používat.38 Těmito nástroji
umožněnými Zadávací směrnicí:
32

Ibid.
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
36
Ibid.
37
Dostupné zde. Obdobné sdělení, respektive pokyny vydala Komise například i v souvislosti s migrační krizí. Pokyny
vycházejí ze Sdělení Komise o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí ze dne
9. září 2015 (COM(2015) 454 final), dostupného zde.
38
Evropská komise. Opatření v reakci na koronavirus: Veřejné zdraví [online]. Brusel: europa.eu, 2020 [cit. 20. 5. 2020].
Dostupné zde.
33
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zkrácení lhůt pro urychlení otevřených nebo užších řízení,



jednací řízení bez uveřejnění,



hledání alternativních řešení a angažování se na trhu a



společné zadávání veřejných zakázek více státy nebo ve spolupráci s Evropskou komisí.

Možnost využívat výjimky umožňující celkové vynětí z režimu zadávání veřejných zakázek nebyla
v rámci Sdělení zmíněna.
a) Zkrácení lhůt pro urychlení otevřených nebo užších řízení
V případě naléhavých situací, kdy je odchýlení se od standardního režimu řádně odůvodněno, za
nichž není možné uplatnit běžné lhůty, mohou zadavatelé zkrátit lhůty vztahující se na otevřené
nebo užší řízení v souladu se Zadávací směrnicí:
Minimální lhůty za
standardní situace

Minimální zkrácené lhůty z důvodu
naléhavosti

Otevřené řízení

35 dnů (čl. 27 odst. 1)

15 dnů (čl. 27 odst. 3)

Užší řízení – lhůta pro
podání žádosti o účast

30 dnů (čl. 28 odst. 1)

15 dnů (čl. 28 odst. 6)

Užší řízení – lhůta pro
podání nabídek

30 dnů (čl. 28 odst. 2)

10 dnů (čl. 28 odst. 6), 10 nebo méně
dní v případě dle čl. 28 odst. 4

b) Jednací řízení bez uveřejnění
Ustanovení čl. 32 odst. 2 písm. c) Zadávací směrnice umožňuje zadavatelům veřejných zakázek
„přímo jednat s případným dodavatelem (případnými dodavateli) a nejsou stanoveny žádné
požadavky na zveřejnění, žádné lhůty, žádný minimální počet zájemců, kteří musí být konzultováni,
ani jiné procesní požadavky. Na úrovni EU nejsou upraveny žádné procesní kroky.
V praxi to znamená, že orgány mohou jednat tak rychle, jak je to technicky či fyzicky proveditelné,
a řízení může představovat faktické přímé zadání zakázky pouze s výhradou fyzických nebo
technických omezení týkajících se skutečné dostupnosti a rychlosti dodání.“39
Jelikož využití JŘBU s sebou nese „odchýlení se od základní zásady transparentnosti uvedené
v SFEU, vyžaduje Soudní dvůr, aby k využívání tohoto řízení docházelo jen výjimečně.
Všechny podmínky musí být splněny kumulativně a interpretovány restriktivně (viz např. věc
C-275/08 Komise v. Německo a C-352/12 Consiglio Nazionale degli Ingegneri).“40 „Přímé zadání
zakázky dopředu vybranému hospodářskému subjektu zůstává výjimkou, použitelnou pouze
v případě, že je zakázku schopen za technických a časových omezení daných krajní naléhavostí
provést pouze jediný podnik.“41 Každý veřejný zadavatel musí sám v každém konkrétním případě
zhodnotit, zda jsou kumulativně splněny všechny podmínky pro použití jednacího řízení
bez uveřejnění. Zároveň musí volbu tohoto typu řízení odůvodnit ve zvláštní zprávě o zadávacím
řízení (dle čl. 84 odst. 1 písm. f) Zadávací směrnice).

39

Pokyny, s. 2
Pokyny, s. 4.
41
Pokyny, s. 4.
40
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Jako typický případ, kdy lze využívat jednací řízení bez uveřejnění uvedla Komise poptávky
ochranných prostředků, prostředků sloužících k léčbě (např. ventilátorů), zajištění dalších lůžek
či nemocniční infrastruktury, včetně veškerého technického vybavení. Jednací řízení
bez uveřejnění může představovat prostředek k uspokojení nejnaléhavějších potřeb.
„Lze je využívat do doby, než budou nalezena trvalejší řešení, jako jsou rámcové smlouvy
na dodávky a služby zadávané v rámci řádných řízení (včetně zkrácených).“42 Zároveň nelze využít
„pro zadávání zakázek, jež trvá déle, než by trvalo při použití transparentního, otevřeného či užšího
řízení, včetně zkrácených (otevřených či užších) řízení.“43
c) Hledání alternativních řešení a angažování se na trhu
Dle Sdělení Komise mohou zadavatelé veřejných zakázek za účelem zvýšení flexibility a rychlosti
rovněž zvážit tyto možnosti:
 „kontaktovat potenciální dodavatele v EU i mimo ni, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně,
 najmout zprostředkovatele, kteří mají lepší kontakty na trzích,
 vyslat zástupce přímo do zemí, které mají potřebné zásoby a mohou zajistit okamžité dodání,
 kontaktovat potenciální dodavatele s cílem dohodnout se na zvýšení výroby nebo zahájení
či obnovení výroby.“44
Pokud dojde „k výjimečnému zvýšení poptávky po podobném zboží a podobných výrobcích a
službách a zároveň ke značnému narušení dodavatelského řetězce, může být fyzicky nebo
technicky nemožné zadávat zakázky pomocí i těch nejrychlejších dostupných postupů.“45
Jednou z možných reakcí zadavatele pak může být spolupráce s potenciálními dodavateli,
za účelem posouzení, zda nabízené alternativy odpovídají jejich potřebám.46
„Zadavatelé veřejných zakázek mohou rovněž úžeji spolupracovat s inovačními ekosystémy nebo
sítěmi podnikatelů, které by mohly navrhnout řešení.“47 Sdělení taktéž nabádá zadavatele,
aby využívali inovativní digitální nástroje48 k tomu, aby vzbudili zájem u hospodářských subjektů,
které jsou schopny navrhnout alternativní řešení, například pomocí hackathonů.
d) Společné zadávání veřejných zakázek a iniciativa Komise v oblasti společného zadávání
veřejných zakázek
Komise spolu s členskými státy zahájila společné zadávání veřejných zakázek na různé zdravotnické
prostředky a pomůcky. Postup je založen na uzavření dobrovolné dohody o společném zadávání
veřejných zakázek uzavřené mezi členskými státy EU, Spojeným království, Norskem a Islandem.
„Dne 28. února Komise vyhlásila čtyři různé výzvy k podávání nabídek na zdravotnické prostředky
a pomůcky (rukavice a chirurgické pláště), dne 17. března na osobní prostředky k ochraně očí a
dýchacích orgánů, plicní ventilátory a respirátory a 19. března na laboratorní pomůcky,
včetně testovacích souprav. Účastní se jich až 25 členských států. Při společném zadávání
veřejných zakázek plní Evropská komise úlohu koordinátora, zatímco členské státy zboží
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nakupují.“49 Výhodou koordinovaného přístupu je, že dává členským státům silnou pozici
při jednáních s odvětvím ohledně dostupnosti a ceny poptávaného zboží.50
Právní základ i povaha instrumentu, na kterém jsou tyto projekty založeny, je složitá a nechává
určitý prostor pro spekulaci ohledně použitelného práva s ohledem na jednotlivé zakázky.
Určitý základní rozbor poskytla Komise v nezávazném analytickém dokumentu,51 na základě
analýzy odborníka na ekonomické právo EU Alberta Sancheze-Graellse však lze předpokládat,
že se drtivá většina použitelných pravidel bude aplikovat shodně nebo obdobně
se Zadávací směrnicí, ač jí nemusí přímo podléhat.52
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