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Obsah prezentace

1. Co jsou to veřejné zakázky a kdo je veřejným zadavatelem
2. Dělení veřejných zakázek
3. Veřejné zakázky malého rozsahu
4. Řízení upravená zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
5. Jak správně určit hodnotu veřejné zakázky + jak zakázku zadat
6. Přezkum ÚOHS
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Obec jako veřejný zadavatel

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

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

§ 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 
zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby 
nebo stavební práce.“
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Dělení veřejných zakázek – dle typu

Stavební práce                  

Služby                    

Dodávky

Dodávka nebo služba? Obsahují-li veřejné zakázky dodávky i služby a nejedná se o veřejnou zakázku na stavební 
práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.

Stavební práce nebo dodávka? Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 
poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných 
zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie resp. zhotovení stavby.
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Dělení veřejných zakázek – dle hodnoty

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
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DODÁVKY A SLUŽBY – HODNOTA DLE 
NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. - o stanovení 
finančních limitů a částek pro účely zákona o 
zadávání veřejných zakázek

5 610 000 Kč bez DPH



Dělení veřejných zakázek – dle hodnoty
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Čím se při jejich zadání řídím? 

- Interní předpis zadavatele

- Pravidla poskytovatele dotace (evropské x národní x krajské)

- Vybraná ustanovení ZZVZ (§ 6, zveřejňování)
transparentnost, přiměřenost, rovného zacházení, zákaz diskriminace

Přímé zadání  

Marketingový průzkum (aktuální!) 

Na základě výzvy (otevřená či uzavřená) = ve výběrovém řízení
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ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
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- Postup dle části třetí ZZVZ

- Vždy otevřená výzva 

- Výhradně elektronická komunikace (pozor na profil zadavatele)

- Striktně dané lhůty: pracovní vs. kalendářní dny, lhůta pro podání nabídek, lhůta pro 
vysvětlení zadávací dokumentace, lhůta pro námitky, pozor na prohlídku místa plnění

- Evidence skutečných majitelů

- Oznámení o výsledku se nahlašuje do Věstníku veřejných zakázek

- Změny dle ust. § 222

- Písemná zpráva zadavatele



ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
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- Oznámení o výsledku se nahlašuje do Věstníku veřejných zakázek

- CZ03



Jak správně určit hodnotu veřejné 
zakázky a typ řízení?
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• Aktuální předpokládaná hodnota!

• Dodávka x služba x stavební práce

• Pozor na účelové dělení zakázek aneb dělení zakázky…ano, ale! 

„Do předpokládané hodnoty se tak musí zahrnout hodnota všech plnění, 

která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v jedné časové souvislosti.”

= Souvislost: místní, věcná (funkční) a časová



Zakázky s delší dobou plnění
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Možnost „vydělení“ části zakázky: 20 % souhrnné předpokládané hodnoty



PŘEZKUM ÚOHS
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- Zadavatel provede řízení v režimu zákona, ale uzavře smlouvu v hodnotě VZMR

- Zadavatel zadá jako VZMR, ale mělo se jednat o zadávací řízení dle zákona?

- Přezkum ÚOHS pro VZMR - na co si dát pozor



Uveřejnění smlouvy: proč, kdy, kde?

ORP + městské části = registr smluv
- Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- Smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH
- Do 30 dnů od podpisu 
- Strojově čitelné údaje

Obce I. a II. Typu
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Smlouvy nad 500 000 Kč bez DPH
- Do 15 dnů od podpisu 
- Scan

! Anonymizace
- Uveřejnění v registru nahrazuje uveřejnění na profilu zadavatele

13



Uveřejnění skutečně uhrazené ceny: 
proč, kdy, kde?

ü Na profilu zadavatele (dokument x integrovaný formulář)

ü Do 3 měsíců od ukončení plnění x do 31. 3. následujícího roku

ü Zveřejnění faktur?
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PODKLADY PRO SNAZŠÍ ZADÁVÁNÍ

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

• Vzorové podklady pro ZPŘ https://www.smscr.cz/cz/clenske-benefity/pomahame-obcim-s-verejnymi-zakazkami

• Příručka
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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!
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