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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“

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



Zjednodušené podlimitní řízení

STAVEBNÍ PRÁCE

§ 52: Pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít

a) zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná 
hodnota přesáhne 50 000 000 Kč (bez DPH)

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
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Způsoby zadání dle ZZVZ
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Zadávací řízení

ü Detailní úprava v ust. § 53 a násl. ZZVZ

! Pouze otevřená výzva, zveřejnění na profilu zadavatele
! Výhradně elektronická komunikace
! Stavební práce: dokumentace pro provádění stavby
! Minimální délka lhůta pro podání nabídek: 11 pracovních dní (pozor na prohlídku místa plnění)
! Vysvětlení zadávací dokumentace: 3 pracovní dny (zveřejnění na profilu zadavatele)
! Zrušení zadávacího řízení pouze ze zákonem stanovených důvodů § 127 ZZVZ
! Oznámení o výběru dodavatele: 

- Hodnocení, splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
- Lze zveřejnit na profilu zadavatele, pokud si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumetaci

! Podpis smlouvy – elektronicky?
! Písemná zpráva zadavatele dle § 217
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Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Výsledek zadávacího řízení - VVZ

ü Oznámení do Věstníku veřejných zakázek CZ03
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Oznámení do Věstníku veřejných zakázek CZ03



Námitky účastníků řízení

1) Proti zadávací dokumentaci

2) Proti úkonu či opomenutí zadavatele, zejm:

- Rozhodnutí o vyloučení účastníka

- Rozhodnutí o výběru dodavatele

Zadavatel vyhoví + přijme opatření k. nápravě

Námitkám nevyhoví – účastník se může obrátit na ÚOHS

Rozhodnutí o námitkách je třeba řádně odůvodnit

Rozhodnout je třeba do 15 dnů od jejich doručení zadavateli
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Do 15 (kalendářních) dnů, od doby, 
kdy se dozvěděl o porušení zákona 



Změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku – ust. § 222 ZZVZ
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Změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku – ust. § 222 ZZVZ
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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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