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VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI



MÍSTO ÚVODU
Starostův průvodce veřejnými zakázkami je 
návodná brožura vycházející z našich
každodenních zkušeností s jejich zadáváním. Naši 
odborníci mají praxi s administrací zadávacích 
řízení podle zákona a také veřejnými zakázkami 
spolufinancovanými z prostředků EU. Věříme, že 
vám průvodce usnadní základní orientaci v často 
se měnících pravidlech a veřejné zakázky pro vás 
nebudou pouze nepříjemnou povinností.

PROČ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obce, nemocnice, školy, dopravní podniky či 
technické služby a další příspěvkové organizace 
samospráv jsou při svých nákupech vázány 
pravidly pro veřejné zakázky. Důvodem je 
efektivní a transparentní hospodaření s veřejnými 
prostředky. 

 HLAVNÍ PRAVIDLA

· Zásada transparentnosti 
 Proces musí být naprosto průhledný. Relevantní   
 informace musí být zveřejněny na profilu   
 zadavatele či ve Věstníku veřejných zakázek   
 a požadavky řádně zdůvodněny.

· Zásada rovného zacházení 
 Ke všem uchazečům se musí přistupovat stejným  
 způsobem. Žádný z potenciálních dodavatelů   
 nesmí být zvýhodněn či znevýhodněn.

· Zásada zákazu diskriminace 
 Není možné nastavit požadavky tak, aby
 bezdůvodně vyřadily uchazeče ze soutěže.
 Obvykle se jedná o nevhodné nastavení    
 kvalifikačních podmínek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY
dodávky │ stavební práce │ služby

PŘEDPOKLÁDANÁ  HODNOTA 
ZAKÁZKY
Hodnota zakázky bez DPH má vliv na možnosti 
využití konkrétního způsobu zadání veřejné zakázky.

U zakázek malého rozsahu není nutné postupovat 
podle zákona. Hlavní zásady se však musí dodržet 
vždy.

PRAVIDLA ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ
Celkem existuje 6 druhů zadávacího řízení. 
Každé z nich má podrobně stanovená pravidla. 
Možnost využití konkrétního zadávacího řízení je 
definována zákonem. 

 Otevřené řízení 

 Zjednodušené podlimitní řízení

 Jednací řízení bez uveřejnění

 Jednací řízení s uveřejněním

 Užší řízení

 Soutěžní dialog

„Zadavatel musí taktéž dodržet zásady 3E. Zakázka 
musí být účelná, hospodárná a efektivní.“

„Skládá-li se zakázka z více dílčích plnění, musí 
žadatel vybrat kategorii podle převažující části.“

„Pokud zadavatel neví, jaké konkrétní řešení 
zvolit, může využít tzv. soutěže o návrh.“

 Malého rozs. Podlimitní Nadlimitní

Dodávky do 2 mil. nad 2 mil. vč. nad 5,2 mil. vč.

Služby do 2 mil. nad 2 mil. vč. nad 5,2 mil. vč.

Stav. práce do 6 mil. nad 6 mil. vč. nad 131,4 mil. vč.



samotné výběrové řízení 
může začít až měsíc po 
jeho zveřejnění

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ 
O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

za správnost dokumentů 
odpovídá zadavatel

PŘÍPRAVA ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

veškeré lhůty běží ode dne 
následujícího po odeslání 
formuláře do Věstníku 
veřejných zakázek

ODESLÁNÍ OZNÁMENÍ 
O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

dokument musí být sepsán a 
zveřejněn na profilu zadavatele do 
15 dnů od uzavření smlouvy

VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ 
ZPRÁVY O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

UZAVŘENÍ 
SMLOUVY

smlouvu lze uzavřít až po 
uplynutí lhůty pro podání 
námitek

informace musí být 
do Věstníku veřejných 
zakázek odeslána do 15 
dnů od uzavření smlouvy

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ 
ZAKÁZKY

JAK POSTUPOVAT PŘI OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
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dodatečné informace musí být 
zodpovězeny a odeslány do 
4 pracovních dnů od jejich 
přijetí

DODATEČNÉ INFORMACE, 
ROZESÍLÁNÍ DOKUMENTACE, 
PŘÍJEM NABÍDEK 

obálky se otevírají ihned 
po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek

OTEVÍRÁNÍ 
OBÁLEK

pečlivé nastavení 
kvalifikačních předpokladů 
má zásadní vliv na kvalitu 
požadovaného plnění

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ 
KVALIFIKACE 

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ 
NABÍDKY

s technickou novelou 
zákona, jež bude účinná na 
jaře 2015, se vrací možnost 
vybrat vítěze, i pokud 
zbude jediná nabídka

uchazeči mohou podat 
námitky proti všem 
krokům zadavatele do 15 
dnů od jejich zveřejnění

NÁMITKY POSOUZENÍ NABÍDEK 
A JEJICH HODNOCENÍ 

nutností je soulad 
nabídky se zákonnými 
požadavky a zadávací 
dokumentací
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VÝHLED DO BUDOUCNA 
Stejně jako v jiných oblastech české legislativy se 
úprava veřejného zadávání neustále vyvíjí. Vliv 
na práci zákonodárců mají směrnice EU i zpětná 
vazba od zadavatelů.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zcela 
nový zákon o veřejných zakázkách. Ten má české 
právo sladit s legislativou EU. Měl by být schválen 
do konce roku 2015, účinnost normy se očekává 
od prvního čtvrtletí 2016.

Vzniká také Národní elektronický nástroj 
(NEN), který má v blízké budoucnosti proces 
elektronizovat, zjednodušit a zprůhlednit.

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK
Zákon o veřejných zakázkách umožňuje 
obcím, aby se při výběrových řízeních nechaly 
zastupovat odborníky.

Doporučeno je to zejména u zakázek se 
složitějším předmětem plnění, vysokou 
předpokládanou hodnotou, případně u projektů 
financovaných z fondů EU.

I při zastoupení administrátorem musí být 
dodržena všechna pravidla. Je tedy vhodné zvolit 
zkušené odborníky, nejlépe ty, kteří jsou aktivní 
v relevantních profesních asociacích.

Dalším důležitým předpokladem je pojištění 
expertů pro účely veřejných zakázek.

RELEVANTNÍ PŘEDPISY

Národní legislativa
zákon č. 137/2006 Sb.
zákon č. 320/2001 Sb.
zákon č. 218/2000 Sb.
zákon č. 219/2000 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.
nařízení vlády č. 77/2008 Sb.
vyhláška č. 133/2012 Sb.
vyhláška č. 232/2012 Sb.

Evropská legislativa
směrnice č. 2004/17/ES
směrnice č. 2004/18/ES
směrnice č. 2014/23/EU
směrnice č. 2014/24/EU
směrnice č. 2014/25/EU

SE ZAKÁZKAMI VÁM PORADÍ

„O aktuálním dění se lze dozvědět na 
www.profitender.cz.“

Bc. Kateřina Svobodová
Kateřina se zabývá výběrovými řízeními 
dle zákona o veřejných zakázkách.

Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová
Tereza pracuje zejména na výběrových řízeních 
dle pravidel operačních programů.

Mgr. Daniel Kulhavý
Daniel se specializuje hlavně na veřejné 
zakázky dle zákona a pravidel OPŽP.

„Rádi vám pomůžeme se v legislativě veřejných 
zakázek lépe zorientovat.“

Ing. Eva Rudolfová
Eva zajišťuje především výběrová řízení 
dle zákona a pravidel OPPI.

JUDr. Kristýna Tlustošová 
Kristýna vede celý tým expertů na veřejné 
zakázky ProfiTender. 



www.profitender.cz
224 492 531

MOŘE 
PAPÍROVÁNÍ 
NECHTE NA NÁS

Službu ProfiTender zajišťuje: 
eNovation s.r.o.
Štěpánská 621/34
Praha 1, 110 00


