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L E G I S L A T I V A

Některé novinky 
při zadávání 
veřejných 
zakázek

Dne 6. 3. 2015 nabyla účinnosti nove-
la zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách (dále jen »zákon«). 

Tato novela přináší pro zadavatele, kteří 
zadávají nadlimitní a podlimitní zakázky 
postupem podle zákona, několik praktic-
kých změn.

Jedna z nich souvisí s postupem zadava-
tele při otvírání obálek. Od 1. 4. 2012 nebyli 
zadavatelé oprávněni otevřít nabídku, kte-
rá byla doručena jako jediná na veřejnou 
zakázku, a byli povinni v takovém případě 
příslušné zadávací řízení zrušit. Výjimku 
z této povinnosti tvořily některé případy 
postupu jednacím řízením bez uveřejnění 
nebo s uveřejněním. Důvodem byla snaha 
zajistit maximálně transparentní postup 
zadavatele, kdy podle názoru zákonodárce 
jediná nabídka nezajišťovala dostatečnou 
hospodářskou soutěž a transparentnost 
a vzbuzovala pochybnosti o správně na-
stavených zadávacích podmínkách. Určité 
zmírnění přineslo zákonné opatření Sená-
tu PČR účinné od 1. 1. 2014, které umožnilo 
v některých případech opakovaného zadá-
vacího řízení jedinou doručenou nabídku 
otevřít.

Novela účinná od 6. 3. 2015 tuto povin-
nost zadavatele zrušila, a zadavatelé jsou 
tak nyní oprávněni otevřít i jedinou doru-
čenou nabídku. Zrušení zadávacího řízení 
bude v tomto případě pouze dobrovolné. 

Podle důvodové zprávy je za touto změ-
nou především skutečnost, že tento insti-
tut nesplnil svůj účel, kterým bylo otevře-
ní zadávacích řízení co největšímu počtu 
dodavatelů a maximální transparentnost. 
Pro zadavatele přinášel tento institut často 
zvýšené náklady na opakování zadávacího 
řízení, zdržení konečného výsledku soutě-
že, aniž by znamenal výrazný přínos, neboť 
i v případě opakované zakázky byla často 
doručena opět jen jedna nabídka dodava-
tele, který nabídku podal i předtím. Sou-
časně hrozilo riziko, že dodavatelé si zajistí 
podání druhé, méně výhodné nabídky od 
jiného dodavatele (např. od dodavatele ze 
stejné skupiny působícího na trhu v sou-
sedním státě), aby předešel zrušení zadá-
vacího řízení.

Riziko, že zadavatelé budou zadávací 
podmínky nastavovat pro konkrétní do-
davatele, by mělo být vyváženo povinností 
uveřejňovat zadávací dokumentaci způso-
bem umožňujícím dálkový přístup, a tedy 
zvýšenou kontrolou ze strany samotných 
dodavatelů. Ti mohou v případě podezření 
na nesprávně nastavené zadávací podmín-
ky podat námitky a návrh na přezkum za-
dávacího řízení Úřadem pro ochranu hos-
podářské soutěže.

Zadavatelé nově nejsou povinni zrušit 
zadávací řízení ani v případě, kdy po po-
souzení zbude k hodnocení pouze jedna 
nabídka. Historie této povinnosti a důvody 
pro její zrušení jsou obdobné jako u povin-
nosti uvedené výše.

Novela zákona rovněž ruší institut se-
znamu hodnotitelů a povinnost zadavatele 
u významných veřejných zakázek do hod-
noticí komise vybrat hodnotitele zapsa-
ného v tomto seznamu. Tato povinnost 
byla zavedena od 1. 1. 2015, ale vzhledem 
k tomu, že seznam hodnotitelů nebyl nikdy 
vytvořen, mohlo by být v podstatě nemož-

né hodnoticí komisi u významných veřej-
ných zakázek ustanovit.

Dochází rovněž ke zvýšení hodnoty ví-
ceprací u zakázek na stavební práce nebo 
služby, které je možné zadat cestou jed-
nacího řízení bez uveřejnění, a to z 20 % 
ceny původní zakázky na 30 %. To je také 
významná úleva pro zadavatele, neboť ze-
jména u stavebních zakázek jsou vícepráce 
velmi běžné a možnost využít jednací říze-
ní bez uveřejnění proces zadání těchto ví-
ceprací velmi zjednodušuje.  

To jsou tedy některé z novinek zadávání 
veřejných zakázek účinných od 6. 3. 2015, 
které by mohly být pro zadavatele příno-
sem v procesu zadávání veřejných zaká-
zek.  ■

JUDr. MAGDA HOVORKOVÁ
Associate ve společnosti Accace Legal s. r. o., 

advokátní kancelář

Budou v České 
republice 
soukromé 
hřbitovy?

Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR) zahájilo práce na rozsáhlé 
novele zákona o pohřebnictví,1) 

který upravuje otázky spojené s pohřbívá-
ním a provozem pohřebišť. Za tím účelem 
zřídila ministryně pro místní rozvoj mezi-
resortní pracovní komisi, která na svém 
prvním jednání vymezila hlavní témata 
chystané novely.

SOUKROMÉ HŘBITOVY
Jedním z témat, kterými se komise zabývá, 
je i návrh umožnit v České republice pro-
vozování neveřejných pohřebišť za účelem 
pohřbení členů rodiny na vlastním pozem-

ku. Stávající zákon o pohřebnictví zatím 
umožňuje zřízení a provozování neveřejné-
ho pohřebiště2) pouze v případech, kdy jde 
o uložení lidských pozůstatků nebo zpopel-
něných ostatků členů řeholních řádů nebo 
kongregací, případně pokud jde o členy 
uzavřených, zejména příbuzenských spole-
čenství. Typicky může jít o kostelní krypty 
(šlechtické či církevní hroby pod podlahou 
kostela) či hroby v uzavřených klášterních 
areálech sloužících pro uložení zesnulých 
členů církevních řádů.3) Možnost pohřbívat 
své příslušníky na neveřejném pohřebišti 
mají rovněž registrované církve a nábožen-
ské společnosti, jejichž vnitřní předpisy ne-
umožňují ukládání lidských ostatků nebo 
zpopelněných lidských ostatků na veřej-
ném pohřebišti.

Na našem území nemají s výjimkou 
šlechtických hrobek či řeholních (církev-
ních) hřbitovů soukromá (neveřejná) po-
hřebiště tradici. Jinak tomu však bylo na-
příklad ve Spojených státech, kde si místní 
podmínky vyžádaly zřizování soukromých 
pohřebišť například u odlehlých farem, 
v jejichž blízkosti vznikaly soukromé hřbi-

tovy za účelem pohřbení členů rodiny far-
máře. Zmínit lze také soukromé hřbitovy, 
kde byli pohřbíváni otroci pracující na far-
mě či plantáži.

Vzhledem ke stoupající vlně zájmu 
o netradiční pohřby4) (pohřby ke kořenům 
stromů, lesní hřbitovy, pohřby do vody) 
lze bezesporu uvítat, že MMR otázku sou-
kromých (rodinných) pohřebišť otevřelo, 
a jistě bude zajímavé sledovat, k jakým zá-
věrům ministerská komise dospěje.5)

MRTVĚ NAROZENÉ DĚTI
Jedním z právně i eticky důležitých témat, 
kterými se komise bude zabývat, je zajištění 
práva rodičů na vydání mrtvě narozených 
dětí za účelem jejich pietního pohřbení. 
Účelem navrhované změny právní úpra-
vy je zabránit tomu, aby pozůstatky mrtvě 
narozených dětí končily v nemocničních 
spalovnách, kde dochází k jejich zpopelně-
ní společně s ostatním nemocničním odpa-
dem a lidskými amputáty.

Podle ochránce není žádný rozumný 
důvod pro to, aby rodiče dětí, které zemře-
ly ještě před porodem, nemohli požádat 

Riziko, že zadavatelé 
budou zadávací podmínky 
nastavovat pro konkrétní 
dodavatele, by mělo být 
vyváženo povinností 
uveřejňovat zadávací 
dokumentaci způsobem 
umožňujícím dálkový 
přístup, a tedy zvýšenou 
kontrolou ze strany 
samotných dodavatelů.
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