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SPOLEČNÉ NABÍDKY VÍCE DODAVATELŮ

• Více dodavatelů se může spojit a podat společnou nabídku

• Různá dočasná seskupení, a to i bez přijetí určité právní formy

• Zadavatel může požadovat, aby dodavatelé doložili rozdělení odpovědnosti za plnění  VZ

• Zadavatel může vyžadovat, aby dodavatelé byli solidárně odpovědní

• Při spolupráci s konkurenty je třeba respektovat pravidla hospodářské soutěže

• ! Zadavatel může vyloučit dodavatele, pokud získá důvodné podezření, že uzavřel s jinými 

osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou VZ



SUBDODAVATELÉ

• Obecně lze využívat subdodavatele; zadavatel může v případě významných činností vyloučit

• Pokud pomocí subdodavatele prokazuji chybějící část ekonomické, technické nebo profesní 

kvalifikace → písemný závazek k poskytnutí plnění / solidární odpovědnost

• Zadavatel může požadovat (i) předložení seznamu subdodavatelů a (ii) určení částí VZ, 

které uchazeč hodlá realizovat prostřednictvím subdodavatelů

• ! Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 

dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci

• I zakázku, na které jsem se podílel jako subdodavatel nebo společně s jiným dodavatelem, 

mohu využít jako svou referenci



NĚKTERÁ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ

• Diskriminační technické podmínky (skrytý odkaz na konkrétní výrobek / přesná konfigurace?)

• Příliš úzké vymezení předmětu VZ (zakázka šitá na míru konkrétnímu dodavateli?)

• Diskriminační kvalifikační předpoklady (zadavatel požaduje příliš vysoký počet referencí?)

• Příliš krátká lhůta pro přípravu na zahájení plnění VZ (preference hotového produktu?)

• Nedostatečné informace o podmínkách plnění  VZ (zvýhodnění dosavadního dodavatele?)

• Nevyloučení dodavatele, přestože nesplnil kvalifikaci, zadávací podmínky nebo jeho nabídka 

obsahuje MNNC (předem určený vítěz zadávacího řízení?)



ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

• Nástroj prvotní obrany / nátlaku dodavatele ještě před podáním nabídek

• Standardně nutno podat nejpozději do 8/7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

podání žádostí o účast či nabídek 

• Zadavatel má na vysvětlení 3 pracovní dny, jinak prodloužení lhůty pro podání nabídek

• Lze podávat opakovaně

• Vysvětlení ZD vs. změna či doplnění ZD

• Elektronická forma



NÁMITKY

• Základní nástroj obrany dodavatele (bez poplatku)

• Předpokladem pro možnost dalšího napadání postupu zadavatele u ÚOHS a soudů

• Námitky lze podat proti:

a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele

b) zadávacím podmínkám

c) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu VZ

d) postupu zadavatele směřujícímu k zadání VZ mimo zadávací řízení



NÁMITKY – POZOR NA LHŮTY!

• Základní pravidlo: doručit do 15 dnů ode dne zjištění porušení zákona

• Námitky proti výběru dodavatele nebo vyloučení účastníka: doručit do 15 dnů od jejich 

uveřejnění či doručení

• Námitky proti ZD: doručit do skončení lhůty pro podání nabídek (později již zásadně 

nelze ZD napadat!)

• Námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci: doručit nejpozději do skončení 

lhůty pro podání žádostí o účast (je-li stanovena)



NÁMITKY – NÁLEŽITOSTI

• Obsah námitek: 

1. kdo je podává

2. v čem spočívá porušení zákona (čím širší a podrobnější argumentace, tím lépe)

3. čeho se stěžovatel domáhá

4. kdy se stěžovatel o namítaném porušení zákona dozvěděl

5. jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí

• ! Námitky se podávají elektronicky



VYŘÍZENÍ NÁMITEK, PODÁNÍ NÁVRHU K ÚOHS

• Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli

• Zadavatel námitkám vyhoví, nebo je odmítne

• Zadavatel se musí v rozhodnutí podrobně a srozumitelně vyjádřit ke všem skutečnostem 

uvedeným v námitkách, jinak ho ÚOHS zruší

• Lhůta pro podání návrhu k ÚOHS: do 10 dnů od obdržení negativního rozhodnutí o 

námitkách (pozor, musí být doručen ÚOHS i zadavateli)

• Prodlení zadavatele s rozhodnutím o námitkách → lhůta 25 dnů od odeslání námitek!



PODÁNÍ NÁVRHU K ÚOHS

• Nutno podat elektronicky

• Náležitosti návrhu:

1. písemné důkazní prostředky v elektronické podobě

2. doklad o složení kauce

3. doklad o doručení námitek zadavateli (jinak zastavení řízení!)

4. další náležitosti

• ! Zásadně nelze rozšiřovat argumentaci nad rámec námitek + jednou podaný návrh již 

nelze dodatečně měnit nebo doplňovat



KAUCE

• Nutno složit ve lhůtě pro doručení návrhu (jinak zastavení řízení!)

• 1 % z nabídkové ceny za celou dobu plnění VZ nebo za dobu prvních čtyř let plnění v 

případě smluv na dobu neurčitou, min. 50 000 Kč, max.10 000 000 Kč

• Nelze stanovit celkovou nabídkovou cenu → kauce 100 000 Kč

• Zpětvzetí návrhu před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět → státu připadne 35 % 

kauce (min. 30 000 Kč) a zbývající část je vrácena navrhovateli

• Zamítnutí návrhu nebo zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět až po 

nepravomocném zamítnutí návrhu → kauce propadá



ZPŮSOBIL VÁM ZADAVATEL ŠKODU?

• Nezákonným postupem zadavatele může dodavateli vzniknout škoda, např.:

a) marně vynaložené náklady na přípravu nabídky 

b) ušlý zisk z důvodu neoprávněného vyloučení a nemožnosti realizovat zakázku

• V takových případech lze zvážit vymáhání náhrady způsobené škody, a to i cestou podání 

žaloby k civilnímu soudu

• Otázka prokazování příčinné souvislosti – vznikla škoda následkem protiprávního úkonu 

zadavatele? 



DĚKUJI ZA POZORNOST!

MAVERICKS advokáti s.r.o.

Palác Adria

Jungmannova 36/31 – Praha 1

vchod A, 3. patro

E: jaroslav@mavericks.legal

T: +420 777 805 790


