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Nejčastější pochybení podle ÚOHS a MF

• Nedodržení zásad §6; 
• Účelové dělení předmětu do více zakázek a
• Nevyužití možnosti rozdělení předmětu;
• Nepřiměřené/účelové nastavení kvalifikace;
• Neurčité, nejednoznačné nebo nepřiměřené 

vymezení zadávacích podmínek;
• Nedoložení způsobu stanovení PH; 
• Nevhodný způsob hodnocení;
• Změny ve smlouvách bez objektivních příčin;



Nedělení zakázky
Inkubátory vč. monitoru živ. fcí a vyhřívané lůžko

• 3 nabídky na obě položky
• Zjišťování ÚOHS u dalších dodavatelů
• Výroky ÚOHS:

• Dělit pokud je důvod předpokládat, že za plnění po částech 
bude v součtu nižší cena

• Neexistoval objektivní důvod pro nákup přístrojů 
dohromady

• Každý přístroj pracuje a je obsluhován samostatně
• Jiný okruh pacientů

• ÚOHS-S0638/2016/VZ-45906/2016/551/SBe



Nedělení zakázky
Endoskopie a vrtačky

Popis
Počet 
kusů

Maximální cena 

Kolposkop 1 197 000 Kč

Akumulátorová vrtačka pro COS 4 1 400 000 Kč

Semirigidní ureterorenoskop 1 151 000 Kč

Kompletní endoskopická sestava 
pro urologii

1
2 280 000 Kč

Flexibilní cystoskop 2 272 000 Kč

Optický ureterotom 1 129 000 Kč

Bipolární resektoskop 2 347 000 Kč



• Různá místa určení
• Zjišťování ÚOHS u dalších dodavatelů
• Výroky ÚOHS:

• rozdělit i v případech jisté věcné souvislosti (za 
současné souvislosti místní a časové), 

• kdy existuje reálné riziko, že spojený předmět plnění 
bude mít skrytě diskriminační účinky, 

• zejm. v případech, kdy o tomto riziku bude zadavatel 
vědět, nebo ho bude možné důvodně předpokládat. 

• ÚOHS-S0638/2016/VZ-45906/2016/551/SBe

Nedělení zakázky
Endoskopie a vrtačky



• obtížné určení věcné souvislosti 
• skutečnost, že povaha předmětu 

rozdělení VZ na části nepřipouští, lze 
prokazatelně konstatovat jen ve 
výjimečných a objektivně 
podložených situacích

Dělení zakázek 
vyjádření ÚOHS



Dělení zakázek 
výroky KS Brno

„… je rozhodující posouzení celkového 
charakteru předmětu plnění ... Určení toho, 
zda jde o více předmětů VZ (..více VZ) nebo 
zda jde o více částí téhož předmětu (a jde o 
jednu VZ), je v praxi problémem, neboť zákon 
nepodává návod k určení, jaké plnění má být 
jedinou VZ (byť ji lze dělit – ZVZ přitom dává 
jasná pravidla pro takové dělení)...“

• Rozsudek 62 Af 54/2010-106 z 2011



zadavatel musí využít všechny možnosti, které 
mu zákon (byť jako možnost, nikoli povinnost) 
dává k tomu, aby se v zadávacím řízení 
diskriminace, resp. omezování konkurenčního 
prostředí, nedopouštěl 

Dělení zakázek 
výroky KS Brno



K zásadě zákazu diskriminace :
• …směřuje k cíli samotného zákona o VZ, 

kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. 

• …vytvářením podmínek, aby smlouvy byly 
uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a 
konkurenčního prostředí mezi dodavateli. 

• 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008

Dělení zakázek 
výroky NSS



Prohlášení o shodě, ČP

• Nabídky - uchazeč neměl POS, doložil ČP že splňuje, 
• Zadavatel nevyloučil
• Výroky ÚOHS:

• Účelem kvalifikace je zajistit, aby dodavatel zaručill
schopnost realizovat VZ řádně a včas

• POS a CE mají podobný obsah
• CE je obligatorní součástí každého výrobku
• Pro splnění kvalifikace bylo nutné … předložit dokument, 

zpracovaný např. formou certifikátu, ze kterého bude 
vyplývat, že byla posouzena shoda s normami EU a 
výrobek byl označen CE

• ÚOHS-S0425/2015/VZ-25301/2015/542/JVo



Prohlášení o shodě

• POS – může být součástí technické kvalifikace 
(§79, odst. 2, písm. l ZVZ) 

• ! §122 požaduje předložení originálů 
kvalifikačních dokladů

• Požadavek na POS do nabídky



Referenční dodávky

• 10 plicních ventilátorů
• Referenční dodávka vč. 1 ks PC, LCD a tiskárny
• Výroky ÚOHS:

• „PC vybavení“ je nedílná součást významné dodávky, byť 
fyzicky oddělitelná

• Požadavek obecný, nikoli nepřiměřený, 
• Zadavatel posoudí zajištění včasného a kvalitního plnění 

dodávky
• Zadavatel určuje nároky a požadavky na dodavatele, aby 

měl zjištěné řádné budoucí plnění

• ÚOHS-S0232/2017/VZ-26250/2017/512/MHr



CPV
vybavení stacionární analytické laboratoře

• spektrofotometr, analyzátor rozpuštěného 
organického uhlíku a dusíku, mikroskop pro 
potřeby hydrobiologie, chladničky, odtahový 
box, sušárna, mycí a dezinfekční automat, 
digestoř, …dodávka laboratorního nábytku,…  
a příslušenství (kádinky, pipety, lžičky, ..)

• CPV 39180000-7 – Laboratorní nábytek 
• ÚOHS-S0112/2016/VZ-18309/2016/541/PDz



CPV
vybavení stacionární analytické laboratoře

• Výroky ÚOHS:
• Dodávka přístrojů - cca 89 % z NC
• Laboratorní nábytek - cca 6 % z NC – není převažující 

plnění
• Rozdělení by nemělo vliv na výslednou funkčnost
• Chybný CPV mohl podstatně ovlivnit výběr 
• Nelze vyvrátit, že by v případě řádného zadání, byla 

podána nabídka další, přičemž nelze vyloučit alespoň 
potenciální možnost, že by se taková nabídka stala 
nabídkou vítěznou…

• ÚOHS-S0112/2016/VZ-18309/2016/541/PDz



• Požadavek předložit podepsanou specifikaci 
dodávaného zařízení, … bude tvořit přílohu KS

• Vzor KS s přílohami, mj. checklist – specifikace 
dodávaného vybavení

• V nabídce podepsaný produktový list
• Vyloučení – nepředložení podepsané přílohy
• Rozh. o námitkách – nabídka nepotvrdila 

splnění technických požadavků

Přílohy nabídky a KS



• Výroky ÚOHS:

• Důvodem pro vyloučení byla absence dokumentu

• V Rozhodnutí o námitkách byla důvodem obsahová 
nedostatečnost

• Zadavatel musí mít jistotu, že nabídka nesplňuje zadávací 
podmínky 

• ÚOHS-S0655/2016/VZ-48414/2016/522/DMa

Přílohy nabídky a KS



Mimořádně nízká NC
Servis

• Servis speciálních optických přístrojů
• 1 výrobcem autorizovaná osoba
• Výroky ÚOHS:

• V pochybnostech vždy posoudit
• Ustanovení o MNNC má chránit zadavatele před 

„agresivní“ cenotvorbou konkurentů
• Zadavateli nenutí ochranu proti jeho vůli
• Nutné potvrzení účastníka, že MNNC není v důsledku 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů

• ÚOHS-S0435/2017/VZ-04920/2018/531/MHo



• Požadavek KS, checklist a produktový list
• Splnění uvést např. odkazem na technickou 

dokumentaci
• Nejasnost HK, kde je údaj o celkové filtraci
• Celková filtrace… - odpověď: ANO
• Vysvětlením nabídka doplněna

Posouzení nabídky, úskalí ano/ne tabulek



Posouzení nabídky, úskalí ano/ne tabulek



• Uchazeč uvádí v produktovém listu … údaje o 
přídavné filtraci v rozsahu ... 

• Údaj o celkové filtraci kolimátoru předkládáme 
nyní: Základní filtrace odpovídá … a přídavná 
filtrace poskytuje výběr ... tedy plně vyhovuje a 
dokonce výrazně převyšuje …

Posouzení nabídky, úskalí ano/ne tabulek



• Výrok ÚOHS:
• nabídka údaj o hodnotě celkové filtrace nabízeného 

přístroje neobsahuje
• nabídka nesplnila požadavek zadavatele
• není relevantní, zda některá z dílčích technických částí 

nabízeného přístroje (v tomto případě přídavná 
filtrace) splňuje sama o sobě požadavek na celkovou 
filtraci, ale stěžejní je fakt, že údaj o celkové filtraci 
v nabídce uveden není, ačkoliv tam dle zadávacích 
podmínek uveden být měl

• ÚOHS-S0641/2016/VZ-47213/2016/511/KLi

Posouzení nabídky, úskalí ano/ne tabulek



Není UOHS jako UOHS, 
u zakázek je bdělost na místě
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