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Vážený pane hejtmane,
dne 22. 6. 2016 jsem od Vás obdržel žádost o stanovisko ve věci uveřejňování smluv podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a to
v souvislosti s právní úpravou uveřejňování smluv obsaženou v zákoně č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regi stru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv“).
Předně konstatuji, že Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) sice přísluší
vykonávat dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh,
avšak pouze v rozsahu, mezích a způsobem stanoveným v § 112 zákona o veřejných zakázkách.
Podle § 112 tohoto zákona má Úřad zejm. pravomoc a) vydávat předběžná opatření, b)
rozhodovat, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu se
zákonem, c) ukládat nápravná opatření, d) projednávat správní delikty a ukládat sankce.
Uvedené pravomoci vykonává Úřad výlučně v rámci správního řízení zahájeného buď
na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední, přičemž závazný výklad právních předpisů je Úřad
oprávněn podat pouze v rámci pravomocného rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí je přitom navíc
závazné pouze ve svém výroku, a to nikoliv všeobecně, nýbrž toliko pro vymezenou skupinu
subjektů. 1 Z uvedeného vyplývá, že Úřad není oprávněn mimo správní řízení deklarovat, co mají
zadavatelé v zadávacím řízení a následně při uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku činit.
S ohledem na princip dobré správy se i přes výše uvedené vyjádřím k obecným aspektům
Vašeho dotazu, upozorňuji však, že podaný výklad má výhradně informativní a právně
nezávaznou povahu, a nikterak tím nepředjímám, jak by Úřad rozhodl v případě, že by
v budoucnosti bylo vedeno správní řízení ve věci konkrétní veřejné zakázky.
Podle ust. § 147a odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách „[v]eřejný zadavatel uveřejní
na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků.“
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Srovnej § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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Podle ust. § 147a odst. 2 zákona o veřejných zakázkách „[v]eřejný zadavatel uveřejní podle
odstavce 1 písm. a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. […]
Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle
zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na
a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,
b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d),
c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v
dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty.“
Podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách „[z]adavatel se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží
způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.“
Ust. § 8 odst. 4 zákona o registru smluv pak stanoví, že „[j]e-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona.“
S ohledem na právě citované ust. § 8 odst. 4 zákona o registru smluv, které odkazuje obecně
na „zákon o veřejných zakázkách“, aniž by byl tento vymezen konkrétním číslem, konstatuji,
že v situacích, kdy dojde k řádnému uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv, neshledávám
pro postih zadavatele z důvodu nedodržení ust. § 147a odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách
právní oporu. Uvedené se vztahuje jak na místo, kde má být smlouva dle ust. § 147a odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách uveřejněna, tak na lhůtu pro uveřejnění dle ust. § 147a odst. 2 zákona.
Pro úplnost závěrem konstatuji, že 1. 10. 2016 nabude účinnosti zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, který v ust. § 219 odst. 1 písm. d) stanoví, že „veřejný zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných
zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To
neplatí pro smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.“
S pozdravem
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Obdrží:
Vážený pan
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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