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Vlastimil Fidler 



 

námitky 

návrh na zahájení přezkumného řízení 

 

ochrana oprávněných zájmů dodavatele 

námitky formalizované – přímá komunikace se 

zadavatelem, bez kauce 

rozhoduje zadavatel 

OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU 

POSTUPU ZADAVATELE 



námitkami dodavatel oznamuje potenciální porušení zákona 

zadavatel „beztrestně“ vyřeší své pochybení  

(autoremedura) 

povinnost zadavatele námitky řešit – jinak přestupek 

námitky vždy písemně – povinná el. forma 

 

NÁMITKY JAKO KOMUNIKACE 



KDO 

dodavatel, kterému postupem zadavatele hrozí nebo vznikla újma 

pouze účastník (mimo stanovení zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího 

řízení, režimu veřejné zakázky a postupu zadavatele směřující k zadání veřejné 

zakázky mimo zadávací řízení)  

PROTI ČEMU 

všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení, 

včetně stanovení zadávacích podmínek 

volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky 

postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo 

zadávací řízení 

PODÁNÍ NÁMITEK 



OBECNÁ LHŮTA 

doručení zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl 

o domnělém porušení zákona zadavatelem 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY 

proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel 

povinen uveřejnit či odeslat stěžovateli - doručení do 15 dnů od 

jejich uveřejnění či doručení stěžovateli 

proti zadávací dokumentaci - doručení nejpozději do skončení lhůty 

pro podání nabídek (obdobně u žádostí po účast) 

proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu doručení 

do 30 dnů od uveřejnění oznámení 

LHŮTY 



kdo je podává 

v čem je spatřováno porušení zákona  

čeho se stěžovatel domáhá 

kdy se stěžovatel o namítaném porušení zákona dozvěděl 

(pokud námitky z důvodu obnovení způsobilosti – neuvádí se, v čem je 

spatřováno porušení zákona - ale popis nápravných opatření přijatých k 

obnovení způsobilosti) 

NÁLEŽITOSTI NÁMITEK 



pokud námitky proti  

zadávacím podmínkám 

volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky 

postupu, který směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení 

dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu  

pak jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí 

NÁLEŽITOSTI NÁMITEK 



do 15 dnů od doručení námitek odešle zadavatel rozhodnutí 

o námitkách stěžovateli 

informace zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá 

odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a 

srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným 

stěžovatelem v námitkách (!) 

pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí 

současně, jaké provede opatření k nápravě 

VYŘÍZENÍ NÁMITEK 



pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky 

odmítne 

odmítnutím i částečné vyhovění námitkám nebo provedení 

jiného než domáhaného opatření k nápravě 

pokud jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel 

domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti 

takovému opatření k nápravě 

 

VYŘÍZENÍ NÁMITEK 



zadavatel odmítne pokud námitky 

nejsou podané oprávněnou osobou 

jsou podány opožděně 

nesplňují náležitosti 

 

pokud zadavatel námitky odmítne, poučí stěžovatele v 

rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a o povinnosti 

doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. 

VYŘÍZENÍ NÁMITEK 



pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě, platí pro 

účely podání návrhu, že námitky odmítl 

zadavatel není zbaven povinnosti o námitkách rozhodnout 

VYŘÍZENÍ NÁMITEK 



pokud odůvodnění rozhodnutí o námitkách (námitky 

odmítnuty) nepřezkoumatelné  

pro nesrozumitelnost  

pro nedostatek důvodů 

Úřad pouze zruší rozhodnutí o námitkách 

pak platí - nabytím právní moci rozhodnutí Úřadu byly podány nové 

námitky s totožným obsahem 

zadavatel je nemůže odmítnout jako opožděné (musí se jimi opakované 

zabývat) 

PŘEZKUM NÁMITEK 



pokud Úřad zjistí, že zadavatel ve stanovené lhůtě 

nerozhodl o námitkách (fikce odmítnutí) 

nápravné opatření  

zrušení úkonu, proti kterému námitky směřovaly, a všech 

následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím 

řízení, nebo ve zrušení celého zadávacího řízení. 

PŘEZKUM NÁMITEK 



zadavatel postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 

245 odst.  

1 (rozhodnutí o námitkách do 15 dnů) 

2 (neshledání důvodů a odmítnutí námitek) 

3 (neoprávněné ne/odmítnutí námitek) nebo  

4 (poučení o možnosti návrhu) 

 

pokuta do 20 000 000 Kč 

PŘESTUPKY U NÁMITEK 



Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před 

uplynutím lhůty pro podání námitek 

proti rozhodnutí o vyloučení účastníka  

proti rozhodnutí o výběru dodavatele  

proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru uzavřít 

smlouvu 

do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, 

byly-li námitky podány 

před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení 

řízení, pokud podané námitky odmítl 

ZÁKAZ UZAVŘÍT SMLOUVU 



pokud je zadavatel zastoupen – zástupce nesmí 

rozhodnout o námitkách 

zadavatel může přijmout opatření k nápravě i bez námitek 

účastník se může písemně vzdát práva podat námitky 

zadavateli (až po vzniku práva podat námitky) – pak 

doručením vzdání se práva podat námitky lhůta pro podání 

námitek uplynula 

CO SE JINAM NEVEŠLO 



zastavení přezkumného řízení u Úřadu: 

k návrhu není připojen doklad o doručení námitek zadavateli 

návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky (ne u návrhu 

na zákaz plnění smlouvy) 

 

podnět k zahájení řízení, který podá stěžovatel, který 

nevyužil možnosti podat námitky, se nevyřizuje 

 

CO SE JINAM NEVEŠLO 



 

 

 

 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 

 


