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Obsah prezentace

1. Co jsou to VZMR a kdo je veřejným zadavatelem
2. Možnosti zadání
3. Výběrové řízení
4. Přezkum
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Veřejný zadavatel, VZMR

§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace“

Dělení veřejných zakázek

stavební práce x služby x dodávky
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2 000 000 Kč bez DPH - dodávky a služby
6 000 000 Kč bez DPH - stavební práce



Pravidla pro zadávání

• Vybraná ustanovení ZZVZ (§ 6, zveřejňování)
- transparentnost
- přiměřenost
- rovného zacházení
- zákaz diskriminace + novela 1/2021 odpovědné zadávání

• Pravidla poskytovatele dotace (evropské x národní x krajské)

• Interní předpis zadavatele = směrnice 
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Možnosti zadání VZMR

1) Přímé zadání  „z ruky“
2) Marketingový průzkum (aktuální!) / jednoduchá poptávka

3) Na základě výzvy (otevřená či uzavřená) = ve výběrovém řízení
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Výběrové řízení

ü Projektová či jiná dokumentace (definice dodávky/služby) pozor na porovnatelnost nabídek
ü Stanovení předpokládané hodnoty (!)
ü Tvorba výzvy a zadávací dokumentace (podmínky účasti, kritéria hodnocení, termíny, stropování 

ceny) – povinnost zadávat zakázky elektronicky?
ü Uveřejnění na profilu zadavatele či rozeslání možným dodavatelům (otevřená vs. uzavřená výzva)
ü Běží lhůta pro podání nabídek

• Příjem nabídek: v listinné podobě x elektronicky u ZZVZ
• Žádost o vysvětlení
• Prohlídka místa plnění

ü Otevírání obálek, jejich hodnocení a posouzení (lze i naopak) – komise?
ü Rozhodnutí o výběru dodavatele 
ü Oznámení o výběru dodavatele
ü Podpis smlouvy (dodavatel, zhotovitel, elektronicky vs. fyzicky, pozn. „skutečný majitel“)
ü Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele 
ü Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
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Zásady ust. § 6 ZZVZ
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Transparentnost
= postupovat co nejprůhledněji, vše řádně dokumentovat, kritéria hodnocení vymezit předem, povinnost 
uveřejňovat určité informace

Přiměřenost
= nastavení parametrů tak, aby odpovídaly předmětu a hodnotě plnění (způsobilost, reference, lhůta pro 
podání nabídek)

Rovné zacházení
= postupovat vůči všem dodavatelům stejným způsobem, všem stejné informace

Zákaz diskriminace
= Dodavatel nesmí být zvýhodněn oproti jiným dodavatelům, ne! Lokalita, regionální zkušenost



Zásady ust. § 6 ZZVZ - NOVELA
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Novela č. 543/2020 Sb. = povinnost odpovědného zadávání

- Schváleno 12/2020, účinnost od 1. 1. 2021

- Součástí „odpadového balíčku“

- Možnost povinnost zadávat veřejné zakázky sociálně a environmentálně odpovědně a 
inovativně

- Metodický pokyn – MMR z 23. 12. 2020

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení
nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky
možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

www.sovz.cz

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Stanovisko-k-pr%C3%A1vn%C3%ADm-ot%C3%A1zk%C3%A1m-spojen%C3%BDm-se-zaveden%C3%ADm-nov%C3%BDch-z%C3%A1sad-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf


Přezkum VZMR
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ÚOHS
• Zda byla zakázka zadána ve správném režimu (VZMR x zákonné řízení)
• Uveřejnění smlouvy, dodatků, skutečně uhrazené ceny

Krajský audit
• Směrnice

Poskytovatel dotace



Podklady pro snazší zadávání VZMR

• Vzorové podklady pro VZMR https://www.sms-sluzby.cz/cs/dokumenty/

• Příručka

• Příspěvky ve Zpravodaji SMS ČR
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https://www.smscr.cz/cz/nase-publikace/informacni-zpravodaj


PROSTOR NA DOTAZY J
Eliška Kloučková
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz
606 138 822
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Naše služby

Čeká vás veřejná zakázka? Máte-li 
zájem o zajištění kompletní 
administrace výběrového či 
zadávacího řízení, nebo o metodickou 
podporu, neváhejte se na nás obrátit. 

Více informací naleznete na našem 
webu www.sms-sluzby.cz nebo na 
přiloženém letáku.

Těšíme se na spolupráci!

12

http://www.sms-sluzby.cz/

