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  Veřejné zakázky v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti 
   

Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) 



1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v oblasti   

obrany nebo bezpečnosti (evropská / národní) 

2. Postavení ÚOHS jako orgánu dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek 

3. Pohled ÚOHS ? (Dosavadní rozhodovací praxe) 

 



Právní úprava - evropská 

o čl. 346 SFEU 

• představuje možnost neaplikovat právo EU, 

pokud by byla ohrožena národní bezpečnost 

• třeba vykládat spíše restriktivně, vždy by bylo 

třeba daný bezpečnostní zájem identifikovat a 

vyložit, proč by jej aplikace unijního práva 

ohrožovala (přezkum v rámci případné žaloby u 

Soudního dvora pro nedodržení závazku 

plynoucího z práva EU) 



Právní úprava - evropská 

o Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze 

dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při 

zadávání některých zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a 

bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

• reguluje veřejné zakázky vojenské povahy 

(obrana a bezpečnost)  

• nevztahuje se na zakázky civilní povahy 

zadávané zadavatelem působícím v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti (civilní povaha plnění – např. 

nákup osobních automobilů, uniforem…) 

 



Právní úprava - evropská 

• reguluje i tzv. zakázky smíšené povahy (tj. 

zakázky obsahující technologie, které je možno 

využít pro vojenské a obranné i civilní cíle), 

jestliže pro zadání jediné zakázky v takovém 

případě existují objektivní důvody – čl. 3 

směrnice 



Právní úprava - evropská 

• výjimky z působnosti směrnice: 

 čl. 8 (finanční limity) 

 čl. 12 (zakázky zadávané podle speciálních 

pravidel mezinárodní organizace – nejčas-

těji využíváno v rámci spolupráce uvnitř 

NATO) 

 čl. 13 (specifické výjimky – pracovní 

smlouvy, zakázky pro účely zpravodajské 

činnosti atd.) 



Právní úprava - evropská 

o „klasická zadávací směrnice“ 2004/18/ES 

• vztahuje se na zakázky civilní povahy zadávané 

zadavatelem působícím v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti 

• nevztahuje se ani na zakázky, které reguluje 

směrnice 2009/81/ES, ani na ty, které jsou z její 

regulace vyloučeny podle jejích čl. 8, 12 a 13 

 



Právní úprava - evropská 

o „nová klasická zadávací směrnice“ 2014/24/EU 

• čl. 15 

• zachovává stejný princip 

• konkrétněji promítá čl. 346 SFEU i do oblasti tzv. 

civilních veřejných zakázek (odst. 2) a stejný 

princip zavádí i do oblasti zakázek, při nichž 

dochází k nakládání s utajovanými informacemi 

(odst. 3); vždy je však třeba dodržet princip 

proporcionality (výslovné zmínění „méně 

omezujících opatření“) 

 



Právní úprava - národní 

o zák. č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

• novela zákona o veřejných zakázkách 

• s účinností od 12.9.2011 transponoval do českého 

práva směrnici 2009/81/ES 

• zavedení pojmu „veřejná zakázka v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti“ do ZVZ (§ 10a),  

úprava zvláštních pravidel pro zadávání takových 

zakázek 

 



ÚOHS jako orgán dohledu 

o § 2 písm. b) zák. č. 273/1996 Sb., o působnosti 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů: Úřad … vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek... 

o § 112 ZVZ: 
(1) Úřad vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona. 

(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona (a) vydává předběžná 

opatření,(b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o 

návrh postupoval v souladu s tímto zákonem, (c) ukládá nápravná opatření a 

sankce, (d) projednává správní delikty, (e) kontroluje úkony zadavatele při zadávání 

veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu62). Tím není dotčena 

působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních 

předpisů63), (f) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

 



ÚOHS jako orgán dohledu 

o Úřad tedy: 

• v oblasti veřejných zakázek dohlíží nad již 

učiněnými úkony zadavatelů nebo dodavatelů 

v zadávacích řízeních 

• závazné názory vyslovuje ve správních řízeních, 

ve kterých mají účastníci řízení prostor k 

uplatnění svých práv (obzvláště důležité v oblasti 

veřejných zakázek, kde jsou často činěny závěry 

o (ne)diskriminaci, přiměřenosti, transparentnosti 

apod.) 



Pohled Úřadu ??? 

o Pohled Úřadu na určitou problematiku je tedy 

vždy primárně dán zkušenostmi z dosavadní 

rozhodovací praxe (jejich zobecněním) 

• v oblasti veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti je rozhodovací praxe chudá 

• → proto pohled s otazníkem 

 



Dosavadní rozhodovací praxe 

o S 183/2008 (transportní letouny CASA) 

• rozhodováno podle zákona ve znění před novelou 

č. 258/2011 Sb. 

• přípustná aplikace výjimky podle § 18 odst. 1 

písm. c) ZVZ (Zadavatel není povinen zadávat 

podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže 

jejich předmětem je výroba nebo koupě zbraní, 

zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení 

dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k 

zajištění obrany nebo bezpečnosti státu…) 

 



Dosavadní rozhodovací praxe 

• Úřad se v odůvodnění vyjádřil i k tomu, že 

citovaná výjimka je transpozicí zadávacích 

směrnic, které odkazují na čl. 296 Smlouvy o 

založení ES (dnes čl. 346 SFEU) 



Dosavadní rozhodovací praxe 

o S 441/2012, R 47/2013 (úklidové a pokojské služby) 

• zadavatelem byla Armádní servisní, p.o. 

• v řízení vyslovován zákaz plnění smlouvy a 

zadavatel argumentoval, že Úřad jej nemůže 

uložit podle § 118 odst. 4 ZVZ (Úřad neuloží 

zákaz plnění smlouvy, pokud by důsledky tohoto 

zákazu závažným způsobem ohrozily existenci 

širšího obranného nebo bezpečnostního 

programu, který má zásadní význam z hlediska 

bezpečnostních zájmů České republiky.) 

 



Dosavadní rozhodovací praxe 

• Úřad argumentaci zadavatele nepřisvědčil (názor 

potvrzen i v řízení o rozkladu) 

• dílčí argument: předmětné ustanovení bylo do 

zákona vloženo jako transpozice směrnice 

2009/81/ES a zadavatel předmětnou zakázku 

nezadával jako veřejnou zakázku v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti podle § 10a zákona 

 

 



Závěr 

• relevantní (tj. rozsáhlejší, příp. ustálená) rozho-

dovací praxe ÚOHS k zakázkám v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti v zásadě neexistuje 

• na základě zkušeností Úřadu tedy v současné 

době identifikovat případné příčiny stavu, proč 

„se nedaří pořizovat“ právě v této oblasti, nelze 

 ale: zakázky civilní povahy zadávané 

zadavatelem působícím v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti (na ty lze uplatnit v zásadě 

všechny obecné zkušenosti se zadáváním 

veřejných zakázek) 

 

 

 



Děkuji Vám za pozornost … 

Mojmír Florian 

mojmir.florian@compet.cz   

542 167 762 


