
Z ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) vyplývá, 

že pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 

služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „odkaz“ 

nebo „název“), pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 

výrobků. Takový odkaz nebo název lze připustit pouze výjimečně v případě, že by vymezení předmětu 

veřejné zakázky provedené technickým popisem nebylo dostatečně přesné a srozumitelné. V 

takovém případě zadavatel musí pro plnění veřejné zakázky umožnit použití i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. Uvedené ustanovení zákona je transpozicí čl. 23 odst. 8 směrnice č. 

2004/18/ES Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na 

stavební práce, dodávky a služby, podle kterého technické specifikace nesmějí – pokud nejsou 

odůvodněny předmětem zakázky – odkazovat na určitou výrobu nebo zdroj nebo na konkrétní 

postup nebo na obchodní značky, patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, což by mělo za důsledek 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo určitých výrobků. Takový odkaz je výjimečně 

povolen, pokud není možný dostatečně přesný a srozumitelný popis předmětu zakázky podle odst. 3 

a 4 téhož článku směrnice; takový odkaz musí být doprovázen slovy „nebo stejného druhu“. 

Z textů obou právních norem vyplývá, že položky zadávací dokumentace, specifikující předmět 

veřejné zakázky: 

1. je-li to odůvodněno jejich předmětem, mohou obsahovat odkaz nebo název, z logiky věci je 

zřejmé, že zadavatel v takovém případě u těchto položek nepřipouští obdobné řešení, 

2. výjimečně, pokud zadavatel není schopen jejich předmět specifikovat pomocí technických 

podmínek ve smyslu §§ 45 a 46 zákona, mohou obsahovat odkaz nebo název, zadavatel v 

takovém případě musí u těchto položek umožnit (připustit) obdobná řešení, 

3. v ostatních případech zadavatel musí k jejich specifikaci použít pouze technické podmínky ve 

smyslu §§ 45 a 46 zákona, odkaz nebo název v takovém případě použít nemůže, protože by 

to vedlo nebo mohlo vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo výrobků, 

zadavatel v této souvislosti nemůže jako „obezličku“ připustit ani obdobné řešení, neboť to je 

podle zákona vázáno pouze na situaci popsanou pod bodem 2. (pozn. obdobně to platí i pro 

uvozování názvu nebo odkazu pomocí „např., apod.“...) 

Vycházeje z obecných zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 zákona, resp. s ohledem rozhodovací 

praxi orgánů dohledu je vyžadováno, aby zadavatel odůvodnil a doložil specifikaci předmětu veřejné 

zakázky postupy uvedenými pod body 1. a 2. (nejlépe v dokumentaci o veřejné zakázce).  

 

 


