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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem rád, že Vám mohu představit tento dokument, jehož obsahem je zhodnocení současné praxe veřejných 

zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. 

Ta podle našeho názoru může někdy vést k takové volbě dodavatele, jež není optimální ani z hlediska celkových 

nákladů státu, ani z hlediska adekvátnosti dodávky. Navrhujeme, jak lze situaci významně zlepšit.

Většina našich doporučení se dá použít i mimo oblast ICT, tedy u veřejných zakázek všeho druhu. Některá do-

poručení lze realizovat změnou ustálené praxe, jiná podzákonnou normou, některá vyžadují novev lizaci platné

právní úpravy. Celý tento dokument je výsledkem široké a dlouhodobé diskuse zástupců státnní spráprávy,vy, př předsedsta-ta-

vitelů ICT fi rem a širší odborné veřejnosti.fi

Svatoslav Novák

Prezident ICT Unie
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KDO JSME A KOHO REPREZENTUJEME

ICT Unie je profesní asociace fi rem z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Naším konečným fi

cílem je přispět k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala do evropské špičky v konkurenceschopnosti, 

v budování inovativní a znalostní společnosti. Našich 80 členů zahrnuje většinu významných firem působících fi

v oboru, a to jak české společnosti, tak místní zastoupení nadnárodních firem.fi

Objem domácího trhu ICT včetně mezispotřeby je 742 mld. Kč, velikost přidané hodnoty činí 148 mld. Kč (po-

dled  ČSÚ, Ú údaje za rok 2007, trvalý meziroční růst se pohybuje kolem 5 %). To nejsou malá čísla. Ještě daleko 

důldů ežie tější než to, kolik se za ně utratí, je však to, co počítače a telekomunikace pomáhají produkovat. Bez-

proostřstředním výsledkem jejich působení je produktivnější a strukturálně udržitelnější ekonomika. Masivní a pro-

myšlené nasazení ICT je jedinou existující cestou, jak může český stát a česká ekonomika obstát v konkurenci. 

ICT Unie vznikla sloučením profesních asociací z oblasti IT (Sdružení pro informační společnost, SPIS) a tele-

komunikací (Asociace poskytky ovatelů veřejných telekomunikačních služeb, APVTS). Obě asociace se v minulosti 

významně podílely na příprap vě řady právních norem, k nimž patří zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, záz kon č. 227/2000 SbSS ., o elektronickém podpisu, zákon č . 365/2000 Sb., o  informačních systémech 

veřejné správy, zázákonko  č. 480/2004 Sb., o něktterých službách informační společnosti, zákon č. 127/2005 Sb., 

o eo eleklektrotronicnickýckých kh komuomuniknikacíac ch, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi do-

kumentů (ů (mjmj. za z váddí datoat vé é schhránánky)k , a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

ICTICTC UnUn UnU ieieeie jeje jeje výzvýzvýznamnamna nýmnýmý  sp spolutvůrcem m současné koncepce e-governmentu v ČR.
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STÁT A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Fungování veřejné správy je bez masivního nasazení informačních a komunikačních technologií nemyslitelné. 

Stát je největším zákazníkem dodavatelů z oblasti ICT. Objem veřejných zakázek v této oblasti odhadujeme

na 100 mld. Kč ročně. Část těchto prostředků se nepoužívá optimálním způsobem. Brání tomu jak některé

aspekty stávající právní úpravy, tak zaběhnutá praxe. Dále se budeme obojím zabývat podrobněji.

Některé naše závěry jsou oborově specifi cké. Jejich důležitá část se však týká i jiných oblastí.fi

CO NAVRHUJEME

I. Zjednodušit formální požadavky vyžadované u nabídek. 

Problém:
V současné době se téměř výhradně uplatňuje praxe, kdy je uchazeč automaticky odmítnut kvůůli sebemenšín  

formální chybě v nabídce. Zákon teoreticky poskytuje možnost u některých chyb vyžádat opravu, to se ale 

v praxi neuplatňuje, protože zadavatel by se tak vystavil velkému riziku kritiky a postihu. Striktně formální postup 

je výhodnější a bezpečnější. Vyřazení uchazeče však může často znamenat automatické odmítnutí výhodné né

nabídky a tedy nehospodárné využití fi nančních prostředků.fi

Další dílčí problémy:
a)  Poskytování dodatečných informací (§ 49 zákona č. 137/2006 Sb.) neřeší situaci, kdy zadavatel v zákonné

lhůtě dodatečné informace uchazeči doručí, ale ten s nimi není spokojen a doručí zadavateli znovu požažadavdavek 

na tytéž dodatečné informace (s případným komentářem). Tak může docházet k nekonečnému mu pprocescesuu, ktek erý

prodlužuje dobu zadávacího řízení.

b)  Bylo by žádoucí jednoznačně stanovit povinnost uvádět veškeré lhůty a termííny ny v kkv  alealendándářnířníchch bnebnebn o pracov-

ních dnech, nikoli jednou v kalendářních, jindy v pracovních dnech.

c)  Bylo by rovněž žádoucí upravit zákonné lhůty a termínyy tak, , abyaby by bybyllolo mommožžné nné v v příppppaděa  veřejné zakázky, jejímž 

předmětem je jednoznačná dodávka či služba (tj. přepřesněsně speciecicifififikokokovanvannáá,á, á kvakvakvakvaa tintintintifififififififi kokokovaná a ocenitelná), zkrátit fififi

lhůtu pro podání nabídek např. na 14 nebo 21 dníí (n (napřapř. n. nnákuákuákup Pp Pp PC, C, C,  kopkopkopkopíreíreíreírek, kk tistististiskárkk en, TV apod.). Naopak něně--

které lhůty a termíny, ve kterých musí zadavatel kokonatnat vůvůvůči či či uuchuchchuchc azeazeazeazečůmčůmčůmmčům, j, j, jsousosssou zase krátké a obtížně sě splnplniteiteelnélnéné 

(např. odpovědi, vyhlášení vítěze, rozeslání závvěreěrečnéčnéčného ho hho pproprpropr tokokoo oluo uuu o konkkkk ečném hodnocení, p pořořaořadí dí d s os oodůdůvdůvood-

něním apod.).

Navrhujeme: 
Podpořit a posílit možnost,, a aby ddrorobnéné forrmámámállní n nedostatky neznamenalyy au autommmt atiatickockou diskvalvalifiifikaci uchu a-fi

zeče – buď tím, že formalalityity po po výzvěvěě a  a veve lhůtě opraví, anebo sníženíím bm bodoodoovéhvéhhoo hodnd ocecení uchazeče připři je jeho ho

ponechání v soutěži. 

Upravit vymezenní pí pro lhůlhůůty ty a pa pro poskytování dodatečných ch infnformormormacíací ta tak, k, abyaby  lépe vyhovoovalvala a pppožaožaožaož davdd kům 

praxe.
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Zavést do zákona o veřejných zakázkách obligatorní formu elektronické fakturace v návaznosti na systém da-

tových schránek dle standardu ISDOC, jak to vyplývá z Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické 

fakturace z roku 2008.

II. Využívat v technologických oborech v daleko větší míře než dosud institut soutěže  
o návrh specifi kovaný v zákoně č. 137/2006 Sb., část čtvrtá.fi

Problém:
Detailní technické zadání zakázky v  technologických oborech – jaké zadavatelé obvykle používají – často y

vede k neoptimálním výsledkům; naproti tomu komerční sféra takové zakázky zadává popisem požadovaných 

funkcionalit. Situace, kdy zadavatel neví přesně, co chce, a ujasní si to až v první fázi realizace zakázky, je v IT 

běžbě nou, často nutnou pracovní metodou.

ZejZ ménm a v případech atypického zadání velkých informačních systémů veřejné správy (je-li přijat nový zákon 

nebbo po roběhne podstatná novelizace stávajících) může být velmi obtížné definovat precizně zadání veřejné sou-fi

těžěže nebo před samotnou zakázkou realizovat studii proveditelnosti.

Důsledkem může být jak plýtvání veřejnými prostředky, tak neoprávněné a nežádoucí zvýhodnění některého 

z uchazečů.

Navrhuhujeme:
Posílit možnostt využívat soutěž o návrh, stanovit vhodnou formou přesnější pravidla pro její využívání.

VyjVyjasnasnitit podpodmínmínkyky, za za kt kterýerých je možné použít jednací řízení bez uveřejnění z technických důvodů podle § 23 í

dodst. 4 písmsm. a. a) z) ákokona č. 1373 /202006 06 Sb. (včetně vyjasnění typických situací z praxe v oblasti ICT) formou výkla-

dovdovdovéhoéhoé  st stanoanovisviska ka ÚřaÚřadu pro ochranu u hosh podářské soutěže (ÚOHS).

Soutěž o návnávrh umomomožňuje vypsatsat za zazakázkázká ku takak, ž, e zadání má splňovat zákonné požadavky, aniž by se rozebíralo 

dettdetailai nějně i. TímT  páádemdemdem ne nene nemusmumm í bí být ýt detailně něě spespesp cific  kovaná zadávací dokumentace. Vítězný uchazeč má pak být fi

vyzván k jednánáááá í oooo smloul vě,vvv  naanapřípříklaklad d fd ormou jedjeddnacn ího řízení bez uveřejnění. Současná praxe, kdy je zadána 

zka na realizaci, neumožňuje přímou účast zpracovatele ana-sammostsss atnáá zá akáaa zkakk  naaaa analýaa zu uu a samostatatatnátnátn  za zaz kázkaak na realizaci, neumožňuje přímou účast zpracovatele ana-

ní tak musí v podstatě lýzzzyy na raa ealaaa izaci.ccc  VyVV braaaný doddd avatel realizacce řře řešeešeeš nn

ěžko řešitelné čásčásčáčáást att nalnalnannalýzyýzyýzýzyz  prp prp ovéovévéést tt znznoznova. Kromě toho vznikají tětě

proproprooooblébléééémy mmymymmy s „s „ss vykykyvykrádrádáním“ know-how.

říze-JeddJedJednacnacnacnací ří ří ří ízeízeízez ní níní bezbezb  uv uveřeeřejnějnění je forma výběrového ř

ak ní,nín  kt kt kteroeroerou lu llu lze zeze obeobeoobecncněcněc  vyvyužíu vatvat čač stěji a šířeji, je vša

-třetřeba ba vypy racovaovat kt k níí ní ja jasnosnoon u au  jednodnoducu hou metodi

ku poskyttujíující cí zadavaatelteli pi řesřesné né pokpop yny, j, jak nevy-

bočit ze zákonnnéhoého rá r mce.

DleDleDleDleDleDleDleDleDleDleDleDleDle   na na  n   šehšeho no ázoru by mohhla la býtbýt sttanonovenvenaa na napří--

klaklaklaklaklaklaklaklaklaklaklaklad nd ndddddddddddd áslássleduedueduedujícícjící oí oí objebj ktivní kritéria pr pro po oužo ití vvýjimimim-

ky technických důvodů dle § 23 odst. 4 písm. a) zá-ky ky ky ky ky ky kky ky kky kky ttecttetettetttttt hnin ckýkýkýkýkýkýýkýkýkýýkýchhchchch ch cchc důvdůvdůvdůvdůvddddd odůodůodů dl d e § 23 odst. 4 4 písp m. m a) a) zá-zá-

t konkonkokonkonkonkonkonnonkonkonkonnnaa čaaaaa . 1377/3737/37/3737373 2020000000200000200 6 SSSb.:b.: (i(i (i) ff) f) ) aktaktak ická nemožnonost st zajzajisttii

zkakaa n na realizaci, neumožňuje přímou účast zpracovatele ana-

nní tatak k mmusí v podstatě 

ěžkko o řeřešiitetelné 

říze-

ak 

-

-

t 
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kompatibilitu se stávající infrastrukturou, aniž by došlo k opětovnému dodání stávající infrastrs uktury nebo její 

části, (ii) nutnost použít zdrojový kód, který má k dispozici jen jeden dodavatel, (iii) dle posouzení zadavatele 

odhadované náklady na dodávku jedním dodavatelem ve výši maximálně 50 % odhadovaných nákladů jiných 

dodavatelů.

III.  Zvýšit kauci specifi kovanou v § 115 zákona č. 137/2006 Sb., aby se účinně fi
zamezilo svévolným a účelovým návrhům na přezkoumání výběrového řízení.

Problém:
Velká část návrhů na přezkoumání je čistě účelová, má za cíl zdržovat, vyvolat mediální senzaci apod. Příslušný 

orgán, jímž je ÚOHS, je těmito podáními přetížen, aniž by je mohl odlišit od závažných a podstatných.

Navrhujeme:
Kauci výrazně zvýšit, aby od účelových podání účinně odradila. 

Výhledově rozšířit kompetence ÚOHS tak, aby se od sebe neoddělovalo přezkoumání veřejnéé zakázk ky ky po po strstrán-án-

ce formální a po stránce faktické – ekonomické.

IV. Posílit odborné kompetence orgánů veřejné moci a ÚOHS, aby bylo možné 
náležitě řešit případné problémy týkající se veřejných zakázek.

Problém:
Odborníci ve veřejné sféře nemají vždy dostatek volné kapacity řešit atypické a problémové situace, jež mohou 

kolem technologických zakázek vyvstat. To se týká jak některých zadavatelů, tak orgánů typu ÚOHS.

Navrhujeme:
Věnovat v této oblasti větší pozornost personální politice. Otevřít možnost většího využitžití ní nezáezávivislých expertůtůů,, , 

stanovit pro využití externistů pravidla, certifikace apod.fi

V. Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky – pod 
podmínkou, že výsledné řešení bude ekonomicky výhodnější při minimálně stejné 
funkcionalitě.

Problém:
U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizaace ce ččasčasstototto objobjobjobbbjevíevííí tete technchnchnchnickickicki kké né ovinky, jež by mohmohhly ly doddoddodávávkávká u zu zkvakvakvak --

litnit a zlevnit, nelze je však použít, protoožeže zazadddááníání s se nen smím  zmmzměniěněnit. t V nV ěkterých h přípříppadpadechechch do dochchází k tomuomu, 

že původně nasmlouvané techhnicnickéké řešřešeníenííí v dododobdobě realizace již vůbec není k ddispispozioozicici.

Další dílčí a souvisejícící prproobléémmy:
Některé náročnější veřejjné né zakzakázkázkázkázky ny ny nelze realizovat v průběhu jednnohoohohoh  ka k lenenendářdářřníhn o rokuoku, což má negegatiativvní vliv

na realizaci z finančníchíchcch pr prostostos ředkků alokovk aných na daný rok.fi

Navrhujememe::
Vytvořořitit mechanhannnismismismismuusus,us  jej nž by se dal ve výjimečných a a ddobbřeře ře odůodůvodvo něnněně ýchých př případecdech ph ph ppoužoužoužuo íítít ít k úkkk prarprr vě ě zadáníní 
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v průběhu realizace zakázky – například pod podmínkou, že výsledné řešení bude ekonomicky výhodnější při 

minimálně stejné funkcionalitě.

ZÁVĚREM

V současné době probíhá v České republice široká společenská diskuse na téma veřejných soutěží a veřejných 

zakázek. ICT Unie aktivně podporuje iniciativy směřující k lepšímu využití veřejných prostředků a k celkovému 

zprůhlednění podnikatelského prostředí v ČR.

Zde předložená doporučení jsou příspěvkem ICT Unie k  této diskusi, vytvořeným ve spolupráci s odborníky 

ze státní správy a se zástupci odborné veřejnosti. Reprezentujeme jeden z klíčových oborů české ekonomiky 

a máme hluboký zájem na co nejlepším fungování veřejné správy.

Máme k dispozici právní, ekonomické i technické experty připravené účastnit se dlouhodobé praktické práce 

v oblasti veřejř ných zakázek. Jsme připraveni vložit do této problematiky tolik času a energie, kolik bude třeba. 

NašN ím cílem je úspěšná a konkurenceschopná Česká republika, kde se bohatství vytváří a kde se jím neplýtvá.
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