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Zakázky malého rozsahu

Veřejné 
zakázky

nadlimitní podlimitní
malého 
rozsahu

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA = zakázka realizovaná na základě smlouvy (objednávky) mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem plnění je úplatné poskytnutí 

dodávek, služeb, stavebních prací. 

Negativní vymezení veřejné zakázky: Veřejnou zakázkou není uzavření smlouvy, kterou se 

zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci 

zadavatele při zadávání veřejné zakázky.



• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

• Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM 

EHP/Norska 2014-2021

• Zadavatel = subjekt, který obdrží dotaci na projekt/sub-projekt či iniciativu více než 50 % 

peněžních prostředků poskytnutých z FM EHP/Norska 2014-2021

• Střet zájmů

• Změny závazku ze smlouvy/objednávky (§ 222 ZZVZ)

Základní pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu



!povinnost postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu VZMR na menší VZMR!

Vymezení veřejných zakázek malého rozsahu

Předpokládaná 
hodnota veřejné 
zakázky malého 

rozsahu

≤ 2 000 000,- Kč

dodávky

služby

≤ 6 000 000,- Kč Stavební práce



Základní principy výběru dodavatelů

princip 
hospodárnosti, 
efektivnosti a 

účelnosti

princip 
transparentnosti

princip zákazu 
diskriminace

princip rovného 
zacházení

princip 
proporcionality 
(přiměřenosti)



Základní postupy při zadávání VZMR

• VZMR kat. I: hodnota do 500 000 Kč bez DPH -> Formou objednávky + faktury přímo 

vybranému dodavateli, popř. písemná smlouva

• VZMR kat. II: hodnota 500 000 Kč bez DPH a víc, do finančního limitu bez DPH pro VZ dle 

ZZVZ -> formou výběrového řízení, vždy písemná smlouva



Postupy při zadávání VZMR kat. II

1. Příprava zadávací dokumentace

• Druh VZMR – dodávka/stavební práce/služba

• Předpokládaná hodnota – celková předpokládaná hodnota bez DPH

• Zpracování zadávací dokumentace

- Podmínky účasti

- (Požadavky na kvalifikaci)

- Zadávací podmínky

- Obchodní a platební podmínky – minimalistická/maximalistická/kompromisní varianta

- Hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení – vyčíslitelná (cena)/nevyčíslitelná

Za správnost a úplnost ZD vždy zodpovídá zadavatel!



Postupy při zadávání VZMR kat. II

2. Výzva k podání nabídky a její zveřejnění

- Musí být podepsána zadavatelem

- ZD musí být vytvořena před zveřejněním Výzvy – musí být i datována maximálně tímto dnem

- ZD v souladu s Výzvou

- Zadavatel povinen vyzvat k předložení nabídky vhodný počet dodavatelů schopných 

poskytnout plnění VZMR

3. Podávání nabídek

- Lhůta pro dodavatele min. 10 kalendářních dnů od publikace/odeslání Výzvy



Postupy při zadávání VZMR kat. II

4. Hodnotící komise

- Nepovinné

- Doporučení – tříčlenná komise

- Jednání HK důvěrné, Prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti, neexistence střetu zájmů

5. Otevírání obálek s nabídkami

6. Hodnocení a posouzení nabídek

- Nejnižší nabízená cena/hodnotící tabulka

7. Výběr nejvhodnější nabídky

- Celý proces zdokumentován v protokolu

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky



Postupy při zadávání VZMR kat. II

8. Námitky

- Možno stanovit jejich nepřípustnost

9. Uzavření smlouvy

- Písemně v souladu s návrhem smlouvy, nemůže být podstatně měněna

- Nabízené plnění musí být kvantitativně i kvalitativně shodné s nabídkou

- Nelze umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy (přípustné změny viz § 222 ZZVZ)

10. Zrušení výběrového řízení

- Zadavatel MUSÍ zrušit VZMR – nebyly podány nabídky, dodavatelé odmítli

- Zadavatel MŮŽE zrušit – důvody hodné zvláštního zřetele, podstatná změna okolností, neobdržení dotace…

- Doporučujeme vyhradit si v ZD zrušení výběrového řízení bez udání důvodu



Děkuji za pozornost!
www.eeagrants.cz

www.mzcr.cz/evropské fondy/Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2014-2021

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: petra.bockova@mzcr.cz

http://www.mzcr.cz/evropské

