
S M Ě R N I C E  č. 21/2014 

 K   V E Ř E J N Ý M   Z A K Á Z K Á M 

Tato směrnice stanovuje zásady a postupy naší obce (ve směrnici dále používán termín 
„organizace“) při zadávání veřejných zakázek a v soutěži o návrh; vychází ze Zák. č. 137/06 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění novely č. 303/13 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 
341/13 Sb. (dále jen ZVZ) a k tomu příslušejícího NV 77+78/08 Sb. o stanovení finančních 
limitů, ve znění 456/13 Sb., ze Zák. č. 139/06 Sb. (koncesní zákon) a dále zejména z Vyhl. č. 
9/11 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů 
učiněných elektronicky při zadávání veř. zakázek, dále z Vyhl. č. 133/12 Sb. o uveřejňování 
vyhlášení pro účely ZVZ a náležitostech profilu zadavatele, z Vyhl. č. 230+231/12 Sb., 
kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu a obchodní podmínky veřejné zakázky na 
stavební práce a dále Vyhl. č. 232/12 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění veřejné 
zakázky. Dalšími zákonnými normami upravujícími tuto oblast jsou Vyhl. č. 274/06 Sb., 
328/06 Sb., 392/10 Sb., Vyhl. č. 162/11 Sb. Pro oblast koncesního zákona to jsou Vyhl. č. 
217/06 Sb., 238/06 Sb., 78/08 Sb. Pro zveřejňování informací o veřejných zakázkách se 
používá Věstník veřejných zakázek vedený pouze v elektronické podobě na portále: 
www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

 

1) Definice veřejné zakázky 
 Dle § 2 ZVZ je naše účetní jednotka tzv. veřejným zadavatelem, a proto je při 
pořizování dodávek (věcí, zboží formou koupě, koupě na splátky, nájmu, leasingu), 
stavebních prací a služeb, tj. při vynakládání veřejných finančních prostředků povinna při 
úplatném pořizování těchto statků postupovat dle ZVZ (vyjma zákonem stanovených výjimek 
uvedených v § 18 ZVZ – např. při nabývání či nájmu nebo pachtu existující nemovité věci 
nebo při zadávání zakázky organizaci pod naší výlučnou kontrolou, která vykonává 
podstatnou část své činnosti v náš prospěch, není třeba postupovat dle ZVZ). Veřejnou 
zakázkou je tedy zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi naší organizací-
zadavatelem a jedním či více dodavateli. V případě, že se zakázka skládá z různých plnění, je 
pro posouzení druhu zakázky rozhodující hodnotově převažující plnění (hodnotové těžiště) při 
nákupu služeb a zboží; při nákupu služeb a stavebních prací rozhoduje základní účel v rámci 
té které veřejné zakázky. Pokud naše organizace – veřejný zadavatel vykonává jednu či více 
relevantních činností podle § 4 ZVZ a v souvislosti s výkonem této relevantní činnosti zadává 
veřejnou zakázku, pak postupuje při zadávání této veřejné zakázky jako sektorový zadavatel, 
tj. ZVZ se na něj v tomto případě vztahuje pouze při zadávání nadlimitních zakázek. Tato 
výjimka však neplatí při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodárenství, kdy přestože se 
jedná o relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e), veřejný zadavatel je povinen 
postupovat podle zákonných ustanovení platných pro veřejného zadavatele. V případě, že 
naše organizace uzavírá zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti definované v § 10a, odst. 1) 
ZVZ, řídí se dále ustanoveními ZVZ platnými pro zadávání veřejných zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti. 

 Směrnice stanovuje jednotlivé kroky – postup při zadávání veřejné zakázky, jehož 
cílem je uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a na to navazující vynakládání finančních 
prostředků.  

Na základě stanovení předpokládané hodnoty zakázky (dle §§ 13 až 16 ZVZ) zařadí naše 
organizace zakázku pod některý z dále uvedených finančních limitů a zvolí tomu odpovídající 
režim zadávacího řízení definovaného zákonem. V případě, že se jedná o významnou 
veřejnou zakázku definovanou v § 16a ZVZ (u složek státu a jím zřízených nebo řízených 



organizací nad 300 mil. Kč, u územně samosprávných celků a jimi zřízených či řízených 
organizací nad 50 mil. Kč) musí být režim zadávacího řízení upraven v souladu se ZVZ 
(prodloužení lhůt, schvalovací procesy). U všech nadlimitních a podlimitních veřejných 
zakázek (s výjimkou těch, které jsou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a v 
některých případech u jednacích řízení) je zadavatel povinen zpracovat a na svém profilu 
zveřejnit odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 ZVZ a Vyhl. č. 232/12 Sb. Toto odůvodnění 
je nutné u významných veřejných zakázek předložit ke schválení vládě (složky státu a jím 
zřízených nebo řízených organizací) nebo orgánu rozhodujícímu o otázkách hospodaření  
(zastupitelstvu u obcí nebo krajů).  Přestože § 156 byl novelou ZVZ kompletně přepracován, 
nebyla prozatím zrušena původní, na něj navázaná vyhláška č. 392/10 Sb., podle které je 
navíc nutné u zakázek s předpokládanou hodnotou min. 500 mil. Kč, u nichž má být   
smlouva uzavřena na min. 5 let nebo na dobu neurčitou, žádat o předchozí stanovisko 
Ministerstvo financí ČR.   

Zadávání veřejných zakázek provádí naše organizace s největší možnou péčí a s vědomím 
případných negativních dopadů případných sankcí, především sankcí za spáchání správních 
deliktů definovaných v § 120  ZVZ nebo sankcí udělených v důsledku neoprávněně 
čerpaných finančních prostředků v případě zakázek částečně financovaných z cizích zdrojů 
(státní či evropské dotace). Při zadání veřejné zakázky (event. v pozici uchazeče o 
vyhlašovanou zakázku) si je organizace vědoma počínaje r. 2012 nově zavedené trestní 
odpovědnosti firem, dle Zák. č. 418/11 Sb.  

Zvláštní podmínky platí rovněž v případě nákupu vozidel vyjmenovaných kategorií postupuje 
organizace dle Vyhl. č. 162/11 Sb., kde jsou definovány požadavky na emisní limity a 
spotřebu pohonných hmot a při nákupech ICT je doporučeno postupovat podle usnesení vlády 
č. 763 ze dne 11. 7. 2007, tzv. metodiky k používání některých všeobecných technických 
specifikací  při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů. 

 

2) Finanční limit zakázek 
     Předpokládanou výši peněžitého závazku (hodnotu zakázky) je povinna naše organizace 
stanovit před zahájením zadávacího řízení. Dle výše předpokládané hodnoty zakázky 
rozlišujeme zakázky na (hodnoty bez DPH): 

a) nadlimitní, jejichž hodnota je nejméně Kč: 

• 3 395 tis. u dodávek a služeb a 131 402 tis. u stavebních prací – a to u zadavatele – 
ČR (dle zák. 219/00 Sb. jsou zadavatelem její org. složky) a u státní příspěvkové 
organizace (u služeb v příl. č.1, kat. 5,8 a služeb v příloze č. 2 k ZVZ je pro tyto 
subjekty limit 5 244 tis., dle Vyhl. č. 77/08 Sb., § 2 odst. 2, písm. b),  

• 5 244 tis. u dodávek a služeb a 131 402 tis. u stavebních prací, a to u obce a 
„obecní“ příspěvkové organizace (a rovněž i pro jiné právnické osoby dle § 2 odst. 
2, písm. d) a dotované zadavatele ve smyslu § 2 odst. 3 ZVZ)  

• 10 489 tis. u dodávek a služeb a 131 402 tis. u stavebních prací, a to u sektorového 
zadavatele  a veřejného zadavatele v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 
bezpečnosti. 

b)  podlimitní, jejichž předpokládaná hodnota činí u veřejné zakázky na dodávky a na služby 
nejméně Kč 2 mil., a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč 6 mil., a 
to až do výše nepřesahující hodnoty uvedené pro nadlimitní zakázky - viz výše bod a)  



c)  veřejné zakázky malého rozsahu - jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč 2 mil. 
v případě veřejné zakázky na dodávky a na služby. V případě veřejné zakázky na stavební 
práce je to do Kč 6 mil.  

 

PODROBNÁ ÚPRAVA: 

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu není nutno zadat postupem podle ZVZ; je však 
nezbytné provést je vždy transparentním a nediskriminačním postupem při dodržení 
zásady rovného zacházení, tj. zásad uvedených v § 6 ZVZ.  

Rozhodujícím kritériem výb ěru  dodavatele může být  nejnižší cena zakázky (při 
srovnatelných ostatních podmínkách) nebo kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a 
ceny (kritéria ekonomické výhodnosti nabídek).  

 

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázky malého rozsahu: 

1) v hodnotě nepřesahující 50.000 ,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na 
dodávky a služby, resp. 50.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební 
práce  

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele potřebné úkony 
je starosta obce (místostarosta). 

Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 

• pověřená osoba provede průzkum trhu (cena, dostupnost, záruky, 
reference,..),o provedení průzkumu není nutné vést písemné záznamy 

• minimálně jeden dodavatel bude vyzván k předložení cenové nabídky (popřípadě 
s dalšími podmínkami plnění) pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již 
k dispozici 

• možná je i přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou 
• pro rozhodnutí pověřené osoby o nákupu na základě dodavatelem předložené či jinak 

dostupné aktuální nabídky není nutné schválení zastupitelstva  
• pověřená osoba potvrdí objednávku, či odsouhlasí přímé poskytnutí požadovaného 

plnění dodavatelem  
• jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro pověřenou osobu 

akceptovatelné, lze rozhodnout o odmítnutí nabídky 
• u těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. 

2) v hodnotě od 50.001,- Kč bez DPH do 500.000,- Kč bez DPH v případě veřejných 
zakázek na dodávky a služby, resp. od 30.001,- Kč bez DPH do 500.000,- Kč bez DPH 
v případě veřejných zakázek na stavební práce   

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele potřebné úkony 
je starosta obce (místostarosta) . 

Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska 
své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat. 



Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 

• pověřená osoba provede průzkum trhu (cena, dostupnost, záruky, reference,..), může si 
přizvat  i odborníka, který má alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru ve 
vztahu k požadovanému plnění 

• vyzve minimálně tři dodavatele k předložení cenové nabídky (s vymezením 
požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), a to i například 
emailovou formou; v případě omezeného počtu dodavatelů vyplývajícího z povahy 
zakázky, může být osloven i nižší počet dodavatelů (podléhá akceptaci zastupitelstvem 
obce) 

• výzva dodavatelům bude obsahovat shodné technické zadání zakázky a termín, do 
kterého je třeba dodat nabídku. 

• kriteria nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona; pokud 
zastupitelstvo obce nestanoví pro konkrétní zakázku jinak, obsahují: cenu, záruční 
podmínky, reference, vyhodnocení případné spolupráce s obcí v průběhu 3 - 5ti let 
zpět, možnost zrušení zadávacího řízení 

• hodnocení nabídek: rozhoduje zastupitelstvo obce, popřípadě lze jako poradce přizvat 
odborníka, který má alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru ve vztahu 
 k požadovanému plnění 

• rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru nejvhodnější nabídky na základě stanovených 
podmínek spolu se stručným odůvodněním výběru bude součástí zápisu ze zasedání a 
schválení výběru konkrétního dodavatele součástí usnesení zastupitelstva obce 

• o nejvhodnějším, optimálním kandidátovi rozhoduje zastupitelstvo také na základě 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů § 35 čl. 2, a §38 č. 1. 

• informaci o rozhodnutí zastupitelstva obce sdělí starosta obce všem účastníkům řízení 
spolu se stručným odůvodněním výběru 

• smlouvu s vybraným dodavatelem uzavírá starosta obce po schválení návrhu smlouvy 
zastupitelstvem obce 

• důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé 
nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem 
požadované plnění, popř. v průběhu zadávacího řízení došlo k zásadní změně 
v požadovaném plnění nebo nebyla-li zadavateli přiznána dotace v odpovídající výši či 
se jinak podstatně změnily finanční možnosti obce 

3) v hodnotě od 500.001,- Kč bez DPH do 2.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných 
zakázek na dodávky a služby, resp. od 500.001,- Kč bez DPH do 6.000.000,- Kč bez DPH 
v případě veřejných zakázek na stavební práce  

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele potřebné úkony 
je starosta obce (místostarosta) . 
Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska 
své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat. 

Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 

• pověřená osoba provede průzkum trhu (cena, dostupnost, záruky, reference,..), je 
žádoucí přizvat i odborníka, který má alespoň středoškolské vzdělání v příslušném 
oboru ve vztahu k požadovanému plnění 



• vyzve minimálně tři  dodavatele k předložení cenové nabídky  (s vymezením 
požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), a to i například 
emailovou formou 

• výzva dodavatelům bude obsahovat shodné technické zadání zakázky a termín, 
• do kterého je třeba dodat nabídku 
• kriteria nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona; pokud 

zastupitelstvo obce nestanoví pro konkrétní zakázku jinak, obsahují: cenu, záruční 
podmínky, vyhodnocení případné spolupráce s obcí v průběhu 5 ti let zpět, možnost 
zrušení zadávacího řízení 

• hodnocení nabídek provádí zastupitelstvo, je žádoucí přizvat odborníka, který má 
alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru ve vztahu k požadovanému plnění 

• rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru nejvhodnější nabídky na základě stanovených 
podmínek spolu se stručným odůvodněním výběru bude součástí zápisu ze zasedání a 
schválení výběru konkrétního dodavatele součástí usnesení zastupitelstva obce   

• o nejvhodnějším, optimálním kandidátovi rozhoduje zastupitelstvo také na základě 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů § 35 čl. 2, a §38 č. 1. 

• informaci o rozhodnutí zastupitelstva obce sdělí starosta obce všem účastníkům řízení 
spolu se stručným odůvodněním výběru 

• smlouvu s vybraným dodavatelem uzavírá starosta obce po schválení návrhu smlouvy 
zastupitelstvem obce 

• smlouva může být zveřejněna na webových stránkách zadavatele 
• důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé 

nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem 
požadované plnění, popř. v průběhu zadávacího řízení došlo k zásadní změně 
v požadovaném plnění 

Kontrola dodržení postupu zadavatele 

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky budou v případě 
zadávání veřejných zakázek 2 a 3 výstupem zadávacího řízení následující dokumenty, které 
jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a nediskriminace:text výzvy požadovanému 
počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky 
(např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována). 

1. nabídky od dodavatelů na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, 
z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem 

2. stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení podaných nabídek v zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce 

3. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v usnesení zastupitelstva obce 
4. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě 

objednávka) 

 
 

V souladu s § 13 zákona nesmí naše organizace rozdělit předmět veřejné zakázky účelově tak, 
abychom se dostali pod finanční limity stanovené ZVZ. Aby byla naše organizace schopna 
správně stanovit předpokládanou hodnotu zakázky dle výše uvedené kategorizace, jsou 
sčítány předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek, služeb, či stavebních 
prací, které má organizace naplánováno pořídit v průběhu účetního období. 



Obec Rostoklaty nemá personální kapacity pro správné a bezchybné zadávání veřejných 

zakázek v režimu ZVZ, proto tuto činnost zadává firmě, specialistovi v tomto oboru. 

Firma je vybírána na základě poptávky a dobrých referencí okolních obcí. 

Vybraná firma zajistí požadovanou činnost na klíč. 

Obec pak archivuje kompletní dokumentaci, předanou jí zhotovitelem.  

Obec Rostoklaty má zřízen tzv. „profil zadavatele“, který splňuje náležitosti elektronického 
nástroje dle § 148 ZVZ a náležitosti uvedené ve Vyhl. č. 133/12 Sb. Na profilu zadavatele je 
zadavatel povinen zveřejňovat veškeré povinné dokumenty pořízené v průběhu zadávacího 
řízení. Jedná se především o odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentaci, veškeré 
odpovědi poskytnuté zájemcům v průběhu zadávacího řízení, písemnou zprávu zadavatele, 
uzavřené smlouvy včetně všech jejich příloh a dodatků, skutečně uhrazenou cenu, přehledy 
subdodavatelů včetně jejich akcionářů k uzavřeným smlouvám.   

 

3) Výjimky ze zákona 
     Naše organizace za podmínek uvedených v § 101 ZVZ při výběru zvýhodňuje dodavatele 
zaměstnávajícího více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností, případně vypisuje 
zakázky pouze pro tyto specifické dodavatele. Tj. dochází zde k výjimce ze zásady rovného 
zacházení. 
 

Dne 27.3.2014        starosta 

 

Komentář ke Směrnici č. 28 – Směrnice k veřejným zakázkám 

R. 2014 - ve směrnici byly zapracovány: zákonné opatření Senátu č. 341/13 Sb. a Nařízení vlády 456/13. 
Zákonným opatřením se Senát snažil odstranit největší aplikační problémy, které s sebou přinesla předchozí 
novela č. 55/12 Sb. Zároveň došlo ke zvýšení finančních limitů pro zadávání podlimitních veřejných zakázek 
(vráceno na úroveň před novelou 55/12 Sb.) Nařízením vlády došlo k mírnému zvýšení finančních limitů pro 
zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Zákonem č. 303/13 došlo k doplnění ZVZ o přechodné ustanovení v 
souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, které stanoví, že práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené 
na základě zadávacího řízení zahájeného před dnem účinnosti zákona č. 89/12 Sb., občanský zákoník (NOZ), se 
řídí právními předpisy platnými v době zahájení zadávacího řízení, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách 
nestanovil jinak. 

Tato směrnice byla zpracována ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o., IČ: 26502402, 
www.competconsult.cz. V případě zájmu o školení k ZVZ, poradenství ke konkrétní problematice nebo o 
komplexní administraci celého zadávacího řízení můžete tuto společnost kontaktovat na e-mailu: 
competconsult@competconsult.cz, případně na tel. čísle: 481030368.  

 

 

 

 

 

 


