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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na podrobný popis zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách a jeho samotné aplikaci v „praxi“. 

Práce popisuje zadávání, průběh a ukončení veřejných zakázek dle samotného zákona a 

zároveň příkladové podrobné zpracování jak z hlediska chronologie veřejné zakázky, 

tak i vlastní rozbor podlimitní veřejné zakázky a zakázky malého rozsahu podle pravidel 

a metodických pokynů vydané Statutárním městem Most, které jsou zároveň v souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách.  

Zpracování zakázek z teoretického a praktického hlediska, tak dává možnost nahlédnout 

do problematiky veřejných zakázek v oblasti samosprávního celku. 

  

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

This bachelor thesis is aimed at detailed description of the Act No.137/2006 Coll. on 

public contracts and its application „in practise“. 

The thesis describes award, process and termination of public contracts according to the 

same Act. At the same time it describes a case detailed elaboration in term of 

chronology of public contract as well as an analysis of under-limit public contract and 

contract of short range according to rules and guidelines issued by Corporate Down 

Most that are simultaneously in compliance with the Act on public orders. 

Processing of contract form theoretical as well as practical point sof view gives a 

change to look in problems of public contracts in the sphere of municipality. 
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1 Úvod 

Téma „veřejné zakázky“ je v České republice i jinde ve světě velice sledovaným 

aktuálním tématem. Hlavním důvodem takového zájmu jsou samozřejmě veřejné 

finance, které se touto formou používají například na výstavbu silnic a dálnic, kanalizací 

a vodovodů, na nákup různého zboží a služeb. Zadavatel proto nemůže postupovat 

podle vlastního uvážení a je nutné, aby veřejné zakázky byly upraveny samostatným 

zákonem.  

V současné době je v platnosti zákon č. 137/2006 Sb., který přesně upravuje zadávání 

veřejných zakázek. Spolu s tímto zákonem byly uvedeny v platnost i vyhlášky a 

nařízení, například vyhláška č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených 

v zákoně o veřejných zakázkách, vyhláška č. 326/2006 Sb. o atestačním řízení pro 

elektronické nástroje, vyhláška č. 328/2006 Sb. na stanovení paušální částky nákladů 

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vyhláška č. 329/2006 Sb., stanovení požadavků 

na elektronické prostředky, nástroje a úkony, vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování 

vyhlášení, vyhláška Ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., stanovení seznamu 

vojenského materiálu pro účely veřejných zakázek.  

Tyto vyhlášky nebo nařízení úzce souvisí s výše uvedeným zákonem a napomáhají mu 

řešit oblast veřejných zakázek z hlediska teorie i praxe. 

Zadavatelem veřejných zakázek dle zákona je veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. 

Největším veřejným zadavatelem veřejných zakázek je samozřejmě stát. Další veřejní 

zadavatelé jsou státní příspěvkové organizace a územní samosprávní celky (kraj, města 

či obce). 

Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s důležitými body teorie zákona o 

veřejných zakázkách a jeho aplikaci v praxi konkrétním samosprávným celkem.   

V kapitole „Teoretická východiska“ bude snahou popsat způsob zadávání, průběh a 

ukončení veřejných zakázek dle zákona. Zmíněna budou i tři základní pravidla při 

zadávání veřejných zakázek a to zásada transparentnosti, zásada rovného zacházení a 

zásada nediskriminace, které má povinnost každý zadavatel dodržovat a plnit.  

Měli bychom zde také najít rozdělení veřejné zakázky dle předmětu plnění, zakázky na 

dodávky, služby a stavební práce a rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané 

hodnoty na zakázky nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu.  

Uvedené rozdělení je zásadním prvkem při samotném zadávání veřejných zakázek.  
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V třetí části „Aplikace zákona v praxi“ bude snahou popsat metodiku a pravidla 

zadávání veřejných zakázek podle Statutárního města Mostu, které jsou zároveň 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Jako příklad bude popsána podrobná chronologie zadání a rozbor podlimitní veřejné 

zakázky „Parkoviště u kina Kosmos“ a zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního 

zařízení v MŠ Bělehradská“. Oba příklady budou zpracovány dle „Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a „Metodického pokynu pro zadávání 

veřejných zakázek“, uvedených v příloze [č. 1 a 2] 

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, dále pak výběrové řízení na 

zhotovitele stavby a stanovení podmínek bude také popsáno v praktické části. 

V kapitole „Aplikace zákona v praxi“ bude snaha rozvést i ožehavé téma „korupce“, 

kterou se snaží zákon č. 137/2006 Sb. zcela vymítit a nastavit již zmíněná pravidla 

transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 

Ve čtvrté kapitole bude snahou celkově vyhodnotit celou práci, zvláště pak porovnat 

obě veřejné zakázky a vyzdvihnout jejich zásadní rozdíly.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Zadavatelé dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Zadavatel veřejných zakázek je  

� veřejný  

� dotovaný   

� sektorový zadavatel 

Veřejný zadavatelem je  

• Česká republika  

• státní příspěvková organizace 

• územní samosprávní celek   

• příspěvková organizace, kde je zřizovatelem územní samosprávní celek  

• jiná právnická osoba, 

která cituji: „byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu je financována převážně státem či 

jiným veřejným zadavatelem nebo státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána 

nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, 

správním, dozorčím či kontrolním orgánu“[1] 

2.2 Klasifikace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Veřejná zakázka je cituji: „zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 

jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 

nebo úplatné provedení stavebních prací“ [ 2]  

Veřejné zakázky se dělí podle předmětu  

� veřejné zakázky na dodávky  

� veřejné zakázky na služby   

� veřejné zakázky na stavební práce  

Dále se veřejné zakázky dělí dle předpokládané hodnoty 

� nadlimitní veřejné zakázky 

� podlimitní veřejné zakázky  

� veřejné zakázky malého rozsahu. 

                                                 
1 Zákon č. 137/2006 Sb., §2, odst. 2 písm. d) odst. 1, zadavatel veřejné zakázky, jiná právnická osoba . 
2 Zákon č. 137/2006 Sb., §7, odst. 1, veřejná zakázka 
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Veřejná zakázka na dodávky je cituji: „veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení 

věci (dále jen „zboží“), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu 

zboží  nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na 

dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží podle 

odstavce 1 rovněž poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení 

takového zboží do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné 

zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky“ [3]  

Veřejná zakázka na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění je  

• provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených 

v příloze č. 3, zákona. [4]   

• provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská 

činnost 

• zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, 

případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek 

schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je také veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění 

jsou dodávky či služby, které jsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky a 

stavební práce provedené zprostředkovatelskou službou, kterou poskytne zadavateli jiná 

osoba. 

Veřejná zakázka na služby je cituji“ „veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou 

na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce“[5] 

Služby dělíme do stanovených kategorií, které jsou uvedeny v příloze zákona [6] 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky cituji „se pro účely tohoto zákona rozumí 

zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné 

zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před 

jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně 

z přidané hodnoty“ [7]  

Nadlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá 

stanoveným finančním limitům dle zákona. V tabulce č. 1 jsou uvedené stanovené 
                                                 
3  Zákon č. 137/2006 Sb. §8 odst. 1, 2, veřejná zakázka na dodávky 
4  Zákon č. 137/2006 Sb.,  příloha č. 3 zákona – Stavební činnosti podle §9 odst. 1 písm. a) 
5 Zákon č. 137/2006 Sb. §10 odst. 1, veřejná zakázka na služby 
6 Zákon č. 137/2006 Sb., příloha č. 1 Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU, 
příloha č. 2 Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU 
7Zákon č 137/2006 Sb., §13, odst. 1, předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
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limity dle jednotlivých druhů veřejné zakázky a rozdělení i podle zadavatele veřejné 

zakázky. 

Tabulka č. 1 – Nadlimitní veřejné zakázky  

Nadlimitní veřejné zakázky (v Kč bez DPH) 
  Zadavatel veřejné zakázky 

Druhy Veřejné 
zakázky 

Stanovený 
limit 

 Česká republika, 
státní příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. a) 

nebo b)  

Územní 
samosprávní 

celek, 
příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. c) 

nebo d) 

Sektorový 
zadavatel, § 2 

odst. 6 

Veřejná zakázka 
na dodávky 

nejméně        4 292 000 Kč        6 607 000 Kč    13 215 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na služby 

nejméně        4 292 000 Kč  
 6 607 000 Kč 
 4 292 000 Kč  

  13 215 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na stavební práce 

nejméně    165 288 000 Kč  165 288 000 Kč  165 288 000 Kč  

Zdroj: Zákon č. 137/2006 Sb.                Autor: Jírovcová Hana 

Podlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

nejméně 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na služby a dodávky. V případě 

veřejných zakázek na stavební práce je předpokládaná hodnota nejméně 6 mil. Kč bez 

DPH. Zároveň jsou zákonem stanovené finanční limity, které nesmí podlimitní veřejné 

zakázky podle druhu překročit. Podrobný přehled stanovených finančních limitů, druhu 

veřejné zakázky a zadavatele jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 – Podlimitní veřejné zakázky  

Podlimitní veřejné zakázky (v Kč bez DPH) 
  Zadavatel veřejné zakázky 

Druhy Veřejné 
zakázky 

Stanovený 
limit 

 Česká republika, 
státní příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. a) 

nebo b)  

Územní 
samosprávní 

celek, 
příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. c) 

nebo d) 

Sektorový 
zadavatel, § 2 

odst. 6 

Veřejná zakázka 
na dodávky 

nejméně 
nejvíce          

       2 000 000 Kč            
4 290 000 Kč  

      2 000 000 Kč 
6 607 000 Kč 

    2 000 000 Kč 
13 215 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na služby 

nejméně 
nejvíce 

       2 000 000 Kč 
4 290 000 Kč  

      2 000 000 Kč 
6 607 000 Kč 

    2 000 000 Kč 
13 215 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na stavební práce 

nejméně 
nejvíce 

       6 000 000 Kč  
165 288 000 Kč  

      6 000 000 Kč 
165 288 000 Kč 

    6 000 000 Kč 
165 288 000 Kč  

Zdroj: Zákon č. 137/2006 Sb.                Autor: Jírovcová Hana 
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Veřejná zakázka malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

menší než 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na služby a dodávky. V případě 

veřejných zakázek na stavební práce je předpokládaná hodnota menší než 6 mil. Kč bez 

DPH. Podrobný přehled podle stanovených finančních limitů, druhu veřejné zakázky a 

zadavatele je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 – Veřejné zakázky malého rozsahu  

Veřejná zakázka malého rozsahu (v Kč bez DPH) 
  Zadavatel veřejné zakázky 

Druhy Veřejné 
zakázky 

Stanovený 
limit 

 Česká republika, 
státní příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. a) 

nebo b)  

Územní 
samosprávní 

celek, 
příspěvková 

organizace, § 2 
odst. 2 písm. c) 

nebo d) 

Sektorový 
zadavatel, § 2 

odst. 6 

Veřejná zakázka 
na dodávky 

nejvíce        2 000 000 Kč        2 000 000 Kč      2 000 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na služby 

nejvíce        2 000 000 Kč        2 000 000 Kč      2 000 000 Kč  

Veřejná zakázka 
na stavební práce 

nejvíce        6 000 000 Kč        6 000 000 Kč      6 000 000 Kč  

Zdroj: Zákon č. 137/2006 Sb.                Autor: Jírovcová Hana 

2.3 Metodický postup při zadávání veřejných zakázek 

Každý zadavatel veřejné zakázky je povinen dodržovat zásady: 

• Transparentnosti 

• Rovného zacházení 

• Zákazu diskriminace 

Zásady transparentnosti 

Veřejná či jiná zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem. Účelem této 

zásady je zajištění průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá 

k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu řízení. 

Naplňování této zásady je například při pořizování podrobné a písemné dokumentace o 

všech důležitých úkonech, což umožňuje případné přezkoumání a kontroly celého 

řízení. 
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Zásady rovného zacházení 

Tato zásada nařizuje každému zadavateli veřejné zakázky stejný přístup ke všem 

dodavatelům, kteří podávají nabídku. Tuto zásadu je například povinen použít zadavatel 

při vymezení přesných podmínek zadávacího řízení (jak bude řízení probíhat, jaké 

budou přesné podmínky a jakým způsobem bude probíhat samotné hodnocení nabídek 

atd.) 

Zásada nediskriminace 

Při samotném průběhu zadávání veřejných zakázek je každý zadavatel povinen 

postupovat tak, aby svým jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tuto 

zásadu je třeba uplatňovat důsledně nejen u dodavatelů z České republiky, ale i u 

zahraničních dodavatelů. 

2.3.1 Druhy zadávacího řízení 

Druhy zadávacího řízení jsou:  

• otevřené řízení 

• užší řízení 

• jednací řízení s uveřejněním  

• jednací řízení bez uveřejnění  

• soutěžní dialog  

• zjednodušené podlimitní řízení.  

Veřejný zadavatel může použít pro zadání veřejné zakázky otevřené řízení a užší 

řízení, jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění za stanovených podmínek 

v zákoně. Dále pak soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení.  

Otevřené řízení  

Otevřené řízení znamená, že zadavatel oznamuje neomezenému počtu obyvatel svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku. To znamená, že oznámení je zároveň výzvou pro podání 

nabídek od dodavatelů a splnění kvalifikace. 

Užší řízení  

Užší řízení znamená, že zadavatel opět oznamuje neomezenému počtu obyvatel svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku, ovšem v tomto případě zájemci podávají písemnou 

žádost o účast a zároveň splnění kvalifikace. Po posouzení všech aspektů, vyzve 

zadavatel pouze dodavatele, které splnili stanovené kritéria, u veřejného zadavatele je 

povinnost vyzvat nejméně 5 zájemců. 
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Jednací řízení s uveřejněním  

Jednací řízení s uveřejněním se zadává v případě, pokud v předchozím otevřeném, 

užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány nabídky, které nevyhověly při 

kontrole úplnosti. Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň zadávací 

dokumentaci, informace o uveřejnění oznámení, lhůtu a místo pro podání nabídek, 

hodnotící kritéria, počet uchazečů, s nimiž zadavatel zahájí jednání, způsob a zásady 

jednání s uchazeči a informace v jakém jazyce může být nabídka podána.  

Jednací řízení bez uveřejnění  

Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat, jestliže v předchozích řízeních 

(jednací otevřené řízení, užším řízení a otevřené řízení) nebyly podány žádné nabídky 

nebo nevyhovující nabídky. Toto zadání veřejné zakázky může zadavatel zadat 

v případě, že zásadně neporuší předchozí stanovené podmínky zadávacího řízení. 

Soutěžní dialog  

Soutěžní dialog používá veřejný zadavatel při zvláště složitém předmětu plnění. To 

znamená, že veřejný zadavatel není schopen přesně vymezit technické podmínky nebo 

právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky. 

Zjednodušené podlimitní řízení  

Zjednodušené podlimitní řízení zadává opět pouze veřejný zadavatel a to na dodávky a 

služby nebo na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 20 000 000 Kč 

bez daně z přidané hodnoty. 

Dynamický nákupní systém  

Dynamický nákupní systém se používá při zadávání veřejných zakázek, jejichž 

předmětem je pořízení běžného zboží, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel i 

dodavatel používá pouze elektronické prostředky. Výzvou k podání předběžných 

nabídek je oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému, 

v oznámení musí zadavatel uvést internetovou adresu, na které je k dispozici zadávací 

dokumentace. Systém nelze zavést při uzavírání rámcových smluv a nesmí trvat déle jak 

4 roky. 

Elektronická aukce  

Elektronická aukce se může použít v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení 

s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení. Používá se jako prostředek pro 

hodnocení nabídek. Elektronickou aukci nelze použít v případě veřejné zakázky na 

stavební práce nebo služby, jejichž předmětem jsou práva duševního vlastnictví. 
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V bodu [2.3.1] jsou uvedeny všechny druhy zadávacího řízení dle platného zákona. 

Vzhledem k tomu, že v praktické části je popsán příklad zjednodušeného podlimitního 

řízení, není potřeba v této kapitole dále zmiňovat ostatní druhy zadávacího řízení dle 

zákona. 

2.3.2 Zahájení zadávacího řízení 

Zahájení zadávacího řízení zahajuje zadavatel a to uveřejněním oznámení nebo 

odesláním výzvy o zahájené zadávacího řízení a typu zadávacího řízení. Výzvou o 

zahájení zadávacího řízení je považována písemná výzva k jednání v řízení bez 

uveřejnění,  podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a písemná výzva 

k podání nabídek v řízení na základě rámcové smlouvy. 

Vyhlášení se uveřejňuje na formulářích, které vyplývají z nařízení Komise Evropského 

společenství č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005 nebo z vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 

zakázkách (tzv. vyhláška o uveřejňování). 

Veřejný zadavatel uveřejňuje oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním 

systému veřejné správy, pokud se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a v Úředním 

věstníku Evropské unie a informačním systému, pokud jde o nadlimitní veřejnou 

zakázku, mimo veřejné zakázky na služby. U veřejné zakázky na služby se v Úředním 

věstníku zveřejňuje pouze výsledek zadávacího řízení.  

Zadavatel musí být schopen, prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění 

v informačním sytému nebo v Úředním věstníku.  

Provozovatel informačního systému tedy „Ministerstvo informatiky“, uveřejní 

vyhlášení na národní úrovni do 12 dnů, pokud je vyhlášení odesláno elektronicky je 

vyhlášení provedeno do 5 dnů od odeslání. 

2.3.3 Obsah písemné výzvy 

Dle zákona se obsah písemné výzvy dle jednotlivých druhů zadávacího řízení liší, 

většinou jen v jednotlivých kritériích.  

Zjednodušeného podlimitní řízení  

Obsahuje výzva identifikační údaje veřejného zadavatele, druh a předmět veřejné 

zakázky, zadávací dokumentaci, lhůtu a místo pro podání nabídek, požadavky na 

splnění kvalifikace a hodnotící kritéria. 



 16 
 

2.3.4 Lhůty 

Lhůta při podání žádosti o účast 

U podlimitních veřejných zakázek je lhůta kratší než 15 dnů, nebo kratší než 10 dnů 

v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním a to v případě pokud nelze 

z objektivních důvodů stanovit lhůtu předešlou. Veřejný zadavatel může provést změnu 

lhůty v případě odeslání oznámení zadávacího řízení elektronickými prostředky. 

V tomto případě může být původně stanovená lhůta 37 dnů, stanovena na 7 dnů a z 15 

dnů stanovena na 5 dnů.  

Lhůta pro podání nabídek 

U podlimitních veřejných zakázek nesmí být kratší než 22 dny v otevřeném řízení, 

kratší než 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení. Kratší než 7 

dnů v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení pokud nelze z objektivních 

důvodů stanovit předcházející stanovenou lhůtu.  

Veřejný zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek již ve výzvě u soutěžního dialogu a 

jednacím řízením s uveřejněním. Ve výzvě k jednání u jednacího řízení bez uveřejnění 

nebo ve výzvě k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy. 

Lhůty začínají běžet následujícím dnem po dni odeslání oznámení nebo výzvy o 

zahájení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek. 

2.3.5 Zadávací dokumentace  

Zadávací dokumentace je dokument, který obsahuje veškeré požadavky zadavatele a je 

součástí zadávacích podmínek. Zadavatel je povinen specifikovat v zadávací 

dokumentaci údaje, požadavky nebo technické podmínky, na jejichž základě vypracují 

dodavatelé nabídky.  

Zadávací dokumentace musí obsahovat: 

� obchodní a platební podmínky 

� technické podmínky 

� požadavky na varianty nabídek, pouze pokud je zadavatel připustil 

� požadavek na způsob jakým má být zpracována nabídková cena 

� podmínky a požadavky na zpracování samotné nabídky 

� hodnotící kritéria nabídek 

� dále jiné požadavky zadavatele na vyhodnocování nabídek 

Veřejné zakázky na stavební práce musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat 

projektovou dokumentaci stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel 
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může také požadovat specifikaci částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu 

zadat subdodavatelům.  

Zadávací dokumentace hlavně pak technické podmínky nesmí obsahovat požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a další jiná specifika, 

která by mohla zvýhodnit nebo vyloučit určité dodavatele nebo samotné výrobky.  

Technické podmínky na dodávky a služby je vymezení požadavků a charakteristik na 

dodávky a služby. Na stavební práce je technickými podmínkami považován souhrn 

všech technický popisů, jenž vymezují požadavky a specifika na stavební práce, 

dodávky a služby s tím spojené. 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovuje veřejný zadavatel v oznámení 

nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Veřejný zadavatel je povinen požadovat ve 

stanovené kvalifikaci pouze informace a doklady, které souvisejí pouze s předmětem 

veřejné zakázky.  

Kvalifikační předpoklady rozdělujeme na 

� základní kvalifikační předpoklady 

� profesní kvalifikační předpoklady 

� ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

� technické kvalifikační předpoklady 

Pokud veřejný zadavatel nestanoví v zadávacích podmínkách jinak, platí, že 

předkládané doklady pro splnění kvalifikace musí být v originále nebo úředně ověřeny a 

nesmí být k poslednímu dni prokázání kvalifikace starší 90 kalendářní dnů. Tato lhůta 

se vztahuje na doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady a výpis 

z obchodního rejstříku. 

Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace na základě stanovených 

požadavků. Pokud dodavatel nesplní požadovanou kvalifikace je vyloučen z účasti 

v zadávacím řízení. Tuto skutečnost veřejný zadavatel oznámí písemně dodavateli 

s uvedením důvodu jeho vyloučení z účasti v řízení. 

Veřejný zadavatel u podlimitní veřejné zakázky je povinen požadovat pouze základní a 

profesní kvalifikační předpoklady. Pokud stanoví i ekonomické a finanční a technické 

kvalifikační předpoklady je povinen se řídit dle §55 a §56[8] 

                                                 
8 Zákon č. 137/2006 Sb., §55, §56, Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, Technické 
kvalifikační předpoklady 
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2.4 Vyhodnocení nabídek z hlediska stanovených metod 

2.4.1 Nabídka 

Nabídka se podává vždy písemně, v řádně uzavřené obálce, která musí být označena 

názvem veřejné zakázky a uvedenou adresou a podána ve lhůtě pro podání nabídek. 

Zadavatel nabídky eviduje. Na každou nabídku uvede pořadové číslo, datum a čas dle 

doručení. 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy a prohlášení uchazeče, že je vázán celým 

obsahem nabídky. Smlouva i návrh musí být  podepsaná oprávněnou osobou, jenž může 

jednat jménem  uchazeče. V otevřeném řízení a zjednodušeném podlimitním řízení jsou 

součástí nabídky podklady prokazující splnění kvalifikace.  

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a nesmí být zároveň subdodavatelem jiné 

nabídky ve stejném zadávacím řízení.  

2.4.2 Otevírání obálek, hodnotící komise, posouzení a hodnocení nabídek 

Veřejný zadavatel ustanoví nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek 

s nabídkami. Pokud zadavatel nestanoví jinak, plní komise pro otevírání obálek i funkci 

komise pro vyhodnocování nabídek.  Zadavatel nebo komise nesmí před uplynutím 

stanovené lhůty pro podání nabídek otevřít obálku, zároveň však musí být obálky 

otevřeny nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Komise otevírá nabídky v pořadí, v jakém byly doručeny, a kontroluje jejich úplnost. 

Pokud komise zjistí, že předložená nabídka nesplňuje stanovené požadavky, nabídku 

vyřadí.  

O otevírání nabídek sepisuje komise protokol, který podepisují všichni členové komise. 

Hodnotící komise se ustavuje pro posouzení a hodnocení nabídek při otevřeném řízení, 

užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejný 

zadavatel neustavuje komisi pouze v případě, pokud je zadávání veřejných zakázek 

v dynamickém nákupním systému. Komise musí mít alespoň 5 členů. U veřejných 

zakázek s předpokládanou hodnotou více jak 200 mil. Kč bez DPH, zadávané veřejným 

zadavatelem, musí mít komise nejméně 7 členů. U veřejných zakázek s předpokládanou 

hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH a zadávané také veřejným zadavatelem, musí být 

komise nejméně 9 členů. 

Hodnotící komise si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu komise. Komise je 

usnášeníschopná, pokud je přítomno nejméně dvě třetiny členů. 
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Posouzení nabídek provádí hodnotící komise a to z hlediska jejich splnění zákonných 

požadavků a požadavků zadavatele. Pokud ji nabídky nesplňují, komise je vyřadí. 

Hodnotící kritéria jsou pro veřejnou zakázku: 

� nejnižší nabídková cena   

� ekonomická výhodnost  

Zadavatel si samozřejmě může v zadání veřejné zakázky stanovit další dílčí hodnotící 

kritéria. 

Samotné hodnocení nabídek je prováděno na základě stanovených kritérií. Rozhodující 

kritérium nabídková cena je rozhodná cena bez DPH. O posouzení a hodnocení nabídek 

provede komise písemnou zprávu, kterou podepisují všichni členové komise. 

2.4.3 Ukončení zadávacího řízení 

Po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel odešle oznámení nejpozději do 

5 pracovních dnů všem uchazečům, kteří nebyli vyloučení z účasti na výběrovém řízení 

a oznámí výběr nejvhodnější nabídky, kde uvede i důvod výběru nejvhodnější nabídky. 

Uzavřít smlouvu může zadavatel do 15 dnů, ale až po uplynutí lhůty pro podání námitek 

proti rozhodnutí výběru nejvhodnější nabídky. 

Veřejný zadavatel je povinen nejpozději do 48 dnů odeslat oznámení o výsledku 

zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách. 

2.4.4 Zrušení zadávacího řízení 

Zákon rozlišuje dva základní způsoby zrušení zadávacího řízení: 

• Obligatorní  neboli povinné znamená, že je zadavatel povinen zrušit zadávací 

řízení při naplnění určitých podmínek stanovených v zákoně 

• Fakultativní neboli dobrovolné znamená, že je zadavatel, může zrušit zadávací 

řízení, pokud jsou naplněny určité podmínky nebo i v některých případech bez 

jejich naplnění.  

Podmínky pro zrušení zadávacího řízení je popsáno v zákoně č. 137/2006 Sb. §84. 

2.5 Srovnání zákona č. 137/2006 Sb. a předchozího zákona č. 40/2004 

Sb. 

Zákon č. 137/2006 Sb., vešel v platnost 1. 7. 2006 a nahradil tím předchozí zákon  

č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Hlavním důvodem změny zákona bylo přijetí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
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koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 

koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek, které bylo nutné zakomponovat do 

české legislativy v termínu do 31. ledna 2006. Tyto směrnice byly později nahrazeny 

směrnicemi ES a Rady č. 2005/75/ES ze dne 16. Listopadu 2005 a nařízení komise ES 

č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005. 

Zároveň bylo snahou zakomponovat i připomínky a reakce na nedostatky v zákoně č. 

40/2004 Sb.  

Tuto skutečnost, začala řešit zásadní novelizace zákona č. 40/2004 Sb., která byla 

v konečné verzi přepracována na nové znění zákona č. 137/2006 Sb., jenž má vést 

k větší efektivnosti, transparentnosti, nediskriminaci a rovného zacházení při zadávání 

veřejných zakázek. 

Nový zákon je postaven především na těchto principech:  

� vyjasnění základních pojmů  

� ke stávajícím zadávacím řízení přibyl soutěžní dialog  

� mezi sektorové zadavatele byly zařazeny subjekty, které poskytují poštovní 

služby 

� zjednodušení zadávacích postupů a jejich podrobnější specifikace 

� zjednodušení a zpřehlednění zákona  

� zavedení zjednodušeného podlimitního řízení 

� elektronizace, zadávání veřejné zakázky pomocí dynamického nákupního 

systému a elektronického systému viz [bod 2.3.1]  

Velkou pochvalu sklidil nový zákon v úpravě posouzení kvalifikace §59, kde přibyl 

odstavec 4[9], který umožňuje veřejnému zadavateli požadovat po dodavateli objasnění 

předložené informace nebo dokladů, tak aby byly splněny podmínky při kvalifikaci. 

Tato úprava pomáhá především menším městům a obcím, kde vzniká problém s malým 

počtem dodavatelů, jelikož trh zde není nasycen v takovém množství, jako ve velkých 

městech. Hrozilo by, že z došlých nabídek by žádná nevyhověla pro nesplnění 

kvalifikace i pro sebemenší nedostatek, který lze touto úpravou napravit. 

 

 

 
                                                 
9 Zákon č. 137/2006 Sb., §59 odst. 4, posouzení kvalifikace 
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3 Aplikace zákona v praxi 

Uvedení zákona do praxe samosprávného celku můžeme jinak říci „použití teorie neboli 

zákona o veřejných zakázkách v praxi“. 

Volba níže uvedených příkladů má za cíl ukázat způsob aplikace zákona v praxi a 

poukázat na další možnosti a úpravy v rámci samosprávného celku, které si města nebo 

obce stanovují dle svých vlastních potřeb a kritérií.   

Použita je ukázka zadání, chronologie a vlastní detailní rozbor podlimitní veřejné 

zakázky a zakázky malého rozsahu ve Statutárním městě Most. 

3.1 Metody hodnocení 

Pro lepší orientaci a průhlednost při samotném zadávání veřejných zakázek si mohou 

veřejní zadavatelé upravovat podmínky pomocí metodických pokynů a pravidel.  

Metodika a pravidla se vydávají pro upřesnění vymezení kompetencí, odpovědnosti a 

stanovení dalších dílčích povinných kritérií, které jsou zahrnuty mezi ostatní povinné 

údaje vyplývající ze zákona. Tyto dokumenty musí být vždy v souladu s platným 

zákonem o veřejných zakázkách. 

Ve Statutárním městě Most jsou povinnosti dle zákona a další dílčí kritéria 

specifikována v „Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek“ viz [příloha č. 

1] a „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ viz [příloha č. 2] 

V samotném popisu metodiky a pravidel jsou zachyceny jen body, které ukazují 

možnost stanovit další povinné informace.  

Povinnosti vyplývající ze zákona nejsou součástí popisovaných dokumentů [bodu 3.1.1 

a 3.1.2], jelikož tyto zákonné povinnosti jsou již specifikovány v druhé kapitole 

„Teoretická východiska“.   

3.1.1 Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek 

Metodický pokyn byl schválen dne 22. 6. 2006 usnesením Rady města Mostu a nabývá 

účinnosti dne 1. 7. 2006.  

Účel metodického pokynu 

Je vymezení kompetencí a pravidel postupu při zadávání veřejných zakázek na 

dodávky, služby a stavební práce Statutárním městem Most.  

Odlišnost výše uvedené metodiky od zákona je pouze v upřesnění odpovědnosti a 

průběhu zakázky dle vlastních potřeb města, jinak se od zákona nijak neodklání.   
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Vztahuje se na zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby pokud překročí 2 mil. 

Kč bez DPH a na stavební práce při překročení 6 mil Kč bez DPH. 

Vymezení kompetencí a odpovědnosti 

Zadavatel je uveden v „Zásadách odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob“ ve 

statutárním městě Most schválenými Zastupitelstvem města Mostu. 

Úkoly zadavatele plní Primátor města pro podlimitní zakázky do 2,5 mil. Kč bez DPH  

a Rada města mostu pro veřejné zakázky nad 2,5 mil. Kč bez DPH. 

Gestorem zadávacího řízení je dle předmětu příslušný odbor Magistrátu města Mostu, 

který zabezpečuje průběh veřejné zakázky v souladu se zákonem. 

Příprava veřejné zakázky 

Gestor při předložení návrhu na zadání veřejné zakázky zadavateli musí předložit 

minimálně návrh: 

- předmět, předpokládanou cenu a ostatní charakteristiku zakázky 

- typu zadávacího řízení 

- kvalifikačních předpoklady a způsob prokázání jejich splnění 

- zda uchazeči k zajištění plnění povinností musí poskytnout jistotu a v 

jaké výši a formě. 

- případná výše úhrady od uchazeče za reprodukci zadávací dokumentace 

- kritéria k vyhodnocení nabídek včetně váhy dílčích kritérií 

- přípustná variantní nabídka 

- základní smluvní podmínky 

- komisi pro otevírání obálek 

- kvalifikační komisi 

- hodnotící komise 

- informace, zda je veřejná zakázka kryta rozpočtem 

Komise 

Návrh na složení hodnotící komise předkládá gestor zadavateli ke schválení u 

podlimitních veřejných zakázek minimálně 5 člennou (2 členové s příslušnou odbornou 

způsobilostí, člen Rady města nebo člen Zastupitelstva města, zástupce Okresní 

hospodářské komory a příslušný vedoucí odboru). 

Kvalifikační komise je u podlimitní veřejné zakázky 2 pracovníci gesčního odboru  

a 1 člen Zastupitelstva města. 

Komise pro otevírání obálek 

V otevřeném řízení plní její úlohu kvalifikační komise.  
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V užším řízení plní její úlohu hodnotící komise.  

V jiném druhu řízení musí předložit gestor návrh na složení komise zadavateli ke 

schválení. 

Průběh veřejné zakázky 

Kvalifikace a její hodnocení vyhodnotí kvalifikační komise podle stanovených kritérií. 

Komise po ukončení své práce předloží protokol o přezkoumání kvalifikačních 

předpokladů zadavateli. Mezi kvalifikační předpoklady musí být vždy uvedeno, že 

uchazeč nedluží statutárnímu městu Most, Technickým službám města Most a.s., 

Mostecké Bytové a.s., První Mostecké a.s. a Dopravnímu podniku měst Mostu a 

Litvínova, a.s. 

Výjimky z metodického pokynu schvaluje Rada města Mostu. 

3.1.2 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Pravidla byla schválena Radou města Mostu dne 13. 12. 2007 a nabývají účinnosti dne 

2. 1. 2008. 

V popisu pravidel je opět snaha ukázat jen ustanovení, která jsou nad rámec zákona. 

Některé body se však shodují i s Metodickými pokyny uvedených v předcházející 

kapitole [3.1.1], proto se v tomto bodě již neobjevují. 

Účel pravidel  

Pravidla vymezují kompetenci a základní pravidla postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce statutárním městem Most 

a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. 

Vymezení kompetencí  

Úkoly zadavatele plní rozhodující orgán v rozsahu limitů: 

- vedoucí odboru a ředitel městské policie do 50tis. Kč včetně DPH 

- vedoucí odboru investic a údržby do 200tis. Kč včetně DPH 

- tajemník Magistrátu města Mostu do 1 000tis. Kč včetně DPH 

- náměstci primátora do 1 000tis. Kč včetně DPH 

- primátor města nad 2 000 tis. Kč včetně DPH 

- Rada města Mostu nad 2 000tis. Kč včetně DPH, pokud se jedná o 

příspěvkovou organizaci zřízenou městem Most nad 1 000tis. Kč včetně 

DPH. 

Je stanoven rozhodující orgán, který jedná za zadavatele navenek a gestor zadávacího 

řízení. 
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Stanovené limity při přímém zadání zakázky malého rozsahu: 

- vedoucí odborů, ředitel městské policie, ředitelé příspěvkových 

organizací zřízených městem do 20tis. Kč včetně DPH 

- tajemník Magistrátu města Most do 50tis. Kč včetně DPH 

- náměstci primátora do 50tis. Kč včetně DPH 

- primátor města do 100tis. Kč včetně DPH 

- Rada města nad 100tis. Kč včetně DPH 

Průběh veřejné zakázky malého rozsahu 

Gestor je povinen zadání veřejné zakázky zveřejnit po dobu minimálně 10-ti dnů 

v elektronické formě na webových stránkách města Mostu, mimo přímého zadání 

zakázek malého rozsahu. 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni lhůtou maximálně 60 kalendářních dnů od 

prvního dne po ukončení lhůty pro podání nabídek. V této lhůtě musí oznámit gestor 

výsledek výběrového řízení uchazečům, s poučením, že námitky nejsou přípustné, 

kromě vítěze řízení, který je pak vyzván k případnému předložení kvalifikačních 

dokladů. Tuto povinnost musí splnit uchazeč nejpozději do 3 dnů před podepsáním 

smlouvy. Pokud nebude tato povinnost splněna, vyloučí gestor vítězného uchazeče 

z řízení a vyzve v pořadí dalšího uchazeče k uzavření smlouvy. 

Rozhodnutí musí být odesláno doporučeně s doručenkou nebo předáno osobně proti 

podpisu. 

Gestor má povinnost uchovávat dokumentaci a podaných nabídek po dobu 5-ti let od 

uzavření smlouvy dle spisového a skartačního řádu města Mostu. 

Komise 

Pro hodnocení nabídek musí gestor navrhnout zadavateli hodnotící komise, která je 

nejméně 3 členná, ve složení 2 zaměstnanců magistrátu města Mostu zařazených do 

městského majetku, 1 člen musí být vedoucí příslušného odboru a další člen bude 

zástupce jiného odboru.  

Pokud zadává zakázku příspěvková organizace, musí být složení komise z 2 

zaměstnanců příspěvkové organizace a 1 zaměstnanec odboru, do jehož kompetence 

spadá příspěvková organizace. U zakázek nad 2 mil. Kč musí být komise 5 členná. 

Výjimky 

Zadat zakázku do výše stanoveného limitu mimo stanovených limitů pro přímé zadání 

zakázek je možné i bez výběrového řízení při naplnění některé z výjimek, uvedené v 
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§18 odst. 1 a 2 zákona [10] nebo při naplnění podmínek při jednacím řízení bez 

uveřejnění §23 zákona. [11] 

3.2 Analýza veřejné zakázky  

Vlastní analýza veřejné zakázky rozebírá skutečné zadávací podmínky zjednodušeného 

podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u kina Kosmos“ dle Metodického 

pokynu [příloha č. 1] a zákona. Dále pak veřejnou zakázku malého rozsahu na „Opravu 

sociálního zařízení v MŠ Bělehradská“ podle zákona a „Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu“ [příloha č. 2]. 

V tabulkách č.[ 4 a 5] je uveden rozbor průběhu jednotlivé zakázky z hlediska časové 

posloupnosti. V této části jsou také přesně vymezeny podmínky, kritéria, odpovědnost i 

stanovené data dle výše uvedených metod, pravidel a zákona. 

Zvolení tabulkové úpravy má usnadnit orientaci v posuzování správného plnění 

zadávacích podmínek dle zákona a města Mostu s vlastním postupem.  

Podrobné zadávací podmínky, kvalifikační kritéria, a ostatní povinné informace 

poskytnutých při zadávání veřejné zakázky jsou popsány samostatně.  

Veřejné zakázky jsou vyhlášené Statutárním městem Most. 

3.2.1 Zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitním řízení  

Název zakázky: Parkoviště u kina Kosmos 

Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Most  

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

Demolice, bourací práce, příprava územ. prací, výstavba dopravní komunikace, letišť a 

sportovních zařízení, dlažební materiály. 

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace: 

Zájemce se zavazuje dodat a zajistit realizaci stavebních prací v rozsahu zadávací 

projektové dokumentace „Parkoviště u kina Kosmos“. Součástí předmětu veřejné 

zakázky je rovněž vytyčení staveniště, geodetická dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu. 

Vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, 

                                                 
10 Zákon č. 137/2006 Sb., §18 odst.1a 2, obecné výjimky o působnosti zákona 
11 Zákon č. 137/2006 Sb., §23, podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění 
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poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby vč. úhrady 

potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, 

kamerové zkoušky kanalizace a atestů. 

Všechny uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

Termínové plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je říjen 2007 

Předpokládaný termín dokončení veřejné zakázky je prosinec 2008 

Zadávací dokumentace a podmínky jejího poskytnutí: 

- zadávací dokumentace 

- stavební povolení 

- rozhodnutí odboru životního prostředí 

- výkaz výměr 

- návrh smlouvy o dílo 

- nabídkový list 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2007 do 10,00 hod. 

Místo pro podání nabídek: Magistrát města Mostu, příslušný odbor 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

� Základní kvalifikační předpoklady: 

- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 90 kalendářních dnů 

- potvrzení finančního úřadu a čestné prohlášení ke spotřební dani 

- potvrzení příslušného orgánu či instituce, že zájemce nedluží (§53, odst. 

1, písm. h)[12] 

- čestné prohlášení dle §53 odst. 1, písm. c) až e) a g) [13] 

Veškeré doklady budou předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. 

� Profesní kvalifikační předpoklady: 

- výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 90 kalendářních dnů 

- doklad o oprávnění podnikání  

                                                 
12 Zákon č. 137/2006 Sb., §53 základní kvalifikační předpoklady, dodavatel, který nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 
13 Zákon č. 137/2006 Sb., §53 základní kvalifikační předpoklady, dodavatel, který neplnil skutkovou 
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,   není v likvidaci, 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
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- autorizační osvědčení osoby zabezpečující odbornou způsobilost a to 

v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby 

� Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 

- platná pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za vzniklou škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč 

- údaj o celkové obratu za poslední 3 účetní období, kvalifikaci prokáže 

dodavatel každoročním průměrným obratem ve stavebních prací nejméně 

20mil. Kč 

- čestné prohlášení, že nedluží městu Most, Technickým službám města 

Mostu a.s., První Mostecké a.s., Mostecké bytové a.s. a Dopravnímu 

podniku města Mostu a Litvínova a.s. 

� Technické kvalifikační požadavky: 

- seznam stavebních prací provedené dodavatelem za poslední 3 roky 

včetně osvědčení od objednatelů o řádném plnění stavebních prací. 

Osvědčení objednatele musí obsahovat cenu, dobu a místo stavebních 

prací. Technickou kvalifikace splní dodavatel při předložení nejméně 3 

obdobných stavebních prací podobné předmětu veřejné zakázky.  

- přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky, 

potvrzení příslušného OSSZ o celkovém počtu zaměstnanců za poslední 

ukončený kalendářní rok. Minimální počet zaměstnanců je 20. 

Otevírání obálek, hodnotící kritérium, zadávací lhůta 

Termín otevírání obálek je 2. 8. 2007 od 13,00 hod v zasedací místnosti budovy 

Magistrátu města Mostu. 

Hodnotící kritéria:  1. nejnižší nabídková cena 75% 

   2. záruční lhůta (min. 60 měsíců) 10% 

   3. lhůta výstavby 15% 

Zadávací lhůta: počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek a končí 15. 10. 

2007.  

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Nabídková cena  

Zájemce stanoví nabídkovou cenu zakázky na předmět veřejné zakázky ve struktuře: 

nabídková cena  

• celkem v Kč bez DPH  

• celkem DPH v Kč,  
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• cena celkem vč. DPH Kč 

Na základě zadávací dokumentace ocení zájemci předložené položkové výkazy výměr 

po jednotlivých stavebních projektech. Položkové rozpočty musí obsahovat přesné 

popisy prací, specifikací a materiálů. Cena položky musí být navrhnuta celkem bez 

DPH, výši DPH a vč. DPH. 

Nabídková cena bez DPH musí obsahovat veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba k provedení, dokončení a zprovoznění této zakázky. 

Nabídková cena celkem bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. 

Platební podmínky 

Měsíční fakturace provedených prací a zabudovaných dodávek a vzájemného 

odsouhlasení nejvíce do výše 90% ceny stavebních prací vč. DPH. 10% ceny díla vč. 

DPH uhradí zadavatel po předložení konečné faktury, vystavené až po úspěšném 

předání a převzetí díla. Pozastavit úhradu konečné faktury může zadavatel při zjištění 

vad a nedodělků, bránící užívání. Pozastavenou částku je zadavatel povinen uhradit do 

21 dnů ode dne písemného potvrzení o odstranění vad a nedodělků. Zálohy zadavatel 

neposkytuje.  

Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka musí obsahovat podmínky stanovené zákonem, krycí list s povinnými údaji 

název veřejné zakázky, základní kvalifikační údaje uchazeče, obsah nabídky, nabídková 

cena, termín plnění zakázky, datum a podpis stat. orgánu uchazeče.  

Doklady pro splnění a prokázání kvalifikačních předpokladů, prohlášení, že je uchazeč 

vázán celým obsahem nabídky po dobu běhu zadávací lhůty, seznam dodavatelů, 

vyplněný návrh smlouvy a podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. 

Výsledek výběrového řízení  

Vyhodnocení proběhlo dne 21. 5. 2007. 

Nabídku podaly firmy: INSKY spol. s r.o., YSSEN spol. s r.o.., VODOHOSPODÁŘKÉ 

STAVBY spol. s r.o., Stavební obchodní společnosti Most, spol. s r.o., EKOSTAVBY 

Louny s.r.o., BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST, spol. s r.o., JOEL s.r.o., METAL 

QUATRO spol. s r.o., VOBAS s.r.o. 

Minimální nabídková cena: 7. 136. 959,- Kč vč. DPH 

Maximální nabídková cena: 8. 289. 100,- Kč vč. DPH 

Vítěz zakázky: 

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. 

Nabídková cena: 7. 136. 959,- Kč 
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Termín realizace: 11 týdnů od výzvy 

Záruka vítěze: 67 měsíců 

Ostatní pořadí uchazečů zakázky:  

2. EKOSTAVBY LOUNY s.r.o., 

3. INSKY spol. s r.o., 

4. METAL QUATRO spol. s r.o., 

5. JOEL s.r.o., 

6.YSSEN spol. s r.o., 

7. Stavební obchodní společnost Most, spol. s r.o., 

8. VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY spol. s r.o. 

Tabulka č. 4 - přehled průběhu zjednodušené podlimitní zakázky  

            „Parkoviště u kina Kosmos“ 

Zjednodušené podlimitní řízení 
1. dodávky a služby, jejichž cena nepřesáhne 6 607 mil. Kč 

bez DPH 
2. stavební práce, jejichž cena nepřesáhne 20 mil. Kč bez 

DPH 
 

§ 38 zák. č. 137/2006 Sb. 

Parkoviště u kina 
Kosmos 

odhadované náklady 
9 mil. Kč 

Vyhlášení veřejné zakázky je v souladu s Metodickým 
pokynem pro zadávání veřejných zakázek v 
kompetenci Rady města Mostu 

Rada města Mostu 
dne 12. 7. 2007 

– usnesení č. 519/16 
Návrh na zadání veřejné zakázky 
Návrh písemné výzvy: 
písemná výzva musí v souladu § 38 odst. 4a-f obsahovat: 

• identifikační údaje veřejného zadavatele 
• informace o druhu a předmětu veřejné 

zakázky 
• zadávací dokumentace dle § 48 
• lhůta a místo pro podání nabídek (min. 15 

dnů) 
• požadavky na prokázání splnění 

kvalifikace dle § 62 
• údaje o hodnotících kritérií podle § 78, 

nejsou-li uvedeny v zadávací dokumentaci 
• návrh min. 5 firem 
• návrh komise pro otevírání obálek 

(min.3členná) 
•  návrh komise pro hodnocení nabídek 

                      (může být stejná), (min. 5 členů, třetina   
                     členů s příslušnou odborností) 

Předloženo Radě města 
Mostu dne 12. 7. 2007 

bod 5.2e 

Odeslání schválené písemné výzvy s uvedením termínu a 
místa otevírání obálek minimálně 5 schváleným firmám 

17. 7. 2007 
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Uveřejnění výzvy na webových stránkách města 17. 7. 2007 
Rozeslání Rozhodnutí o jmenování komise, vč. textu 
písemné výzvy, členům a náhradníkům jednotlivých 
komisí 

24. 7. 2007 

Zaslání interního sdělení na odbor finanční s uvedením 
částky za zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

 

Předání zadávací dokumentace proti podpisu a předložení 
dokladu o zaplacení příslušného poplatku 

po dobu zadávací lhůty 

Převzetí nabídek v souladu s výzvou, nabídky jsou 
označeny datem a časem převzetí 

2. 8. 2007 
do 10 hodin 

Po uplynutí lhůty pro odevzdání nabídek vyhotovení 
seznamu odevzdaných nabídek  
(příloha č. 1 Protokolu o otevírání nabídek) 

2. 8. 2007 
 

A. Jednání komise pro otevírání – veřejné jednání 
(listina přítomných uchazečů) 
(příloha č. 2,  Protokol o otevírání obálek)  

• veřejné otevírání obálek 
• postupné otevírání obálek a kontrola úplnosti 

nabídky dle § 71 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb. 
• sdělení nabídkové ceny jednotlivých uchazečů 
• sepsání protokolu o otevírání obálek, vč. podpisů 
členů komise a podpisu čestného prohlášení o 
jejich nepodjatosti 

• hodnocení nabídek – neveřejné 

2. 8. 2007 

B. Jednání komise pro hodnocení nabídek - neveřejné  
     jednání 

• zaslání termínu prvního jednání komise pro 
hodnocení nabídek min. 7 dní předem, další 
jednání svolává předseda (místopředseda) 

• volba předsedy a místopředsedy komise 
• hodnocení úplných nabídek dle schválených 

kritérií 
• z každého jednání hodnotící komise musí být 

sepsán protokol, podepsaný všemi přítomnými 
členy komise, vč. čestného prohlášení o jejich 
nepodjatosti 

• závěrečný protokol s  uvedením pořadí nabídek 
dle hodnotících kritérií a doporučením hodnotící 
komise zadavateli 

 

13. 8. 2007 

C. Jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení    
      nabídek 

• volba předsedy a místopředsedy komise 
• dále dle bodu A+ B 

-  

Materiál do Rady města Mostu – schválení výsledku 
veřejné zakázky 

23. 8. 2007 
bod 05.2b 

Rozeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti 
na veřejné zakázce 

31. 8. 2007 

Rozeslání rozhodnutí zadavatele o vítězi veřejné zakázky 6. 9. 2007 
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Zveřejnění výsledku veřejné zakázky na webových 
stránkách města 

3. 9. 2007 

Uzavření smluvního vztahu do 15 dnů od uplynutí lhůty 
pro podání námitek 

14. 9. 2007 
obdržení námitky firmy 
k vyloučení z účasti ve 

VŘ, 
24. 9. 2007 

zasláno rozhodnutí o 
námitce - firma převzala 

27. 9. 2007. 
15 denní lhůta pro 

odvolání 
18. 10. 2007 

podpis smlouvy o dílo 
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení  
na centrální adrese 

7. 12. 2007 

 

3.2.2 Veřejná zakázka malého rozsahu       

Veřejná zakázka: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zakázky: Oprava sociálního zařízení MŠ Bělehradská 

Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Most 

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace: 
Jedná se o opravu dvou sociálních zařízení v pravém pavilonu dětí, I. a II. NP. 

Přesný popis provedených prací: 

Přízemí: WC vč. samostatného WC dospělých a umývárna 

I. patro: WC vč. samostatného WC dospělých a umývárna 

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré příslušné revize, zápisy o 

provedených zkouškách vč. tlakových a těsnostních, certifikáty a atesty použitých 

materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.         

Součástí zakázky není: 

Nátěr zárubní a dveří, osvětlení.                                                                                                                             

Termínové plnění veřejné zakázky:  

Zahájení prací: 23. 06. 2008 

Ukončení prací: max. 18. 07. 2008 

Zadávací dokumentace a podmínky jejího poskytnutí: 

Zadávací dokumentace bude uchazečům předána po předchozí telefonické dohodě 

v kanceláři Magistrátu města Mostu.  
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Jedná se o: 

- půdorys I. a II.NP 

- vzorník obkladů a dlažby 

- vzorník krytů 

- nabídkový list 

Lhůta a místo pro podání nabídek:  

Nabídky je možno podat nejpozději do 03. 03. 2008 do 9,00 hod. na Magistrát města 

Most, v zalepené obálce opatřené identifikačními údaji firmy a s označením Veřejná 

zakázka - „Oprava sociálního zařízení dětí v MŠ Bělehradská“ 

Požadavky zadavatele: 

Součástí nabídky bude: 

- vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče 

- položkový rozpočet zpracovaný dle této poptávky 

- kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, případně kopie 

výpisu z obchodního rejstříku, je- li do něj uchazeč zapsán. Zadavatel nebude u 

této podmínky tolerovat předložení živnostenského oprávnění, pouze výpisu ze 

živnostenského nebo obchodního rejstříku  

- odborné reference, tzn. přehled nejvýznačnějších zakázek uskutečněných 

uchazečem v posledních pěti letech s uvedením místa, doby plnění a zadavatele 

- kopie pojistné smlouvy, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody 

způsobené svou činností, smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem 

s prodloužením doby platnosti  

- čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu 

Most, Technickým službám města Mostu a.s., První Mostecké, a.s., Mostecké 

bytové, a.s. a Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Při nedoložení jakéhokoliv z těchto požadavků bude nabídka vyloučena z výběrového 

řízení. 

Hodnotícím kritéria: 

• nejnižší nabídková cena za realizaci stavby 

Cenová nabídka 

Cenová nabídka bude členěna na  

• cenu bez DPH v Kč  

• samotné DPH v Kč 
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• cenu vč. DPH v Kč 

Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení a bude sjednána 

jako pevná a maximální. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla, vč. uložení 

odpadu na skládku a uvedení dotčených prostor do provozuschopného stavu.  

Uchazeči v nabídce doloží položkové rozpočty, které musí obsahovat přesné popisy 

prací, specifikací a materiálů. Navrhovanou jednotkovou cenu položky a navrhovanou 

cenu položky celkem. 

V cenové nabídce bude započtena rezerva 10 % z celkových nákladů na akci.  

Platební podmínky: 

Zadavatel předpokládá fakturaci provedených prací na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Zadavatel je oprávněn pozastavit 

10% ceny díla vč. DPH do doby odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí stavby. Zadavatel je povinen uhradit pozastavenou 

částku do 21-ti dnů ode dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a 

nedodělků z  přejímacího řízení. 

Podmínky, při nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, pouze pro 

požadavky zadavatele. 

Práce a dodávky nad rámec této smlouvy požadované ze strany zadavatele (neobsažené 

v projektu stavby) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Veškeré 

požadované dodatečné stavební práce ze strany zadavatele, změny, doplňky nebo 

rozšíření plnění nad rámec projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny zadavatelem. Zhotovitel je povinen požadované dodatečné 

stavební práce provést, zadavatel vícepráce uhradí odděleně od fakturace předmětu 

plnění (díla). 

Případné dodatečné stavební práce neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu 

budou oceněny způsobem stanoveným zadavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání a to 

písemně všem zájemcům shodně 

- nevracet zájemcům předložené nabídky 

- redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením 

smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto 
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redukci upravit po dohodě s vybraným uchazečem cenu 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku 

zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné 

neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno. 

Výsledek výběrového řízení: 

Vyhodnocení proběhlo dne: 03. 03. 2008 

Hodnotící kritéria:  nabídková cena    

Firmy, které podaly nabídku:  

Herkul a.s., DORA Services s.r.o., WOLTER Desing s.r.o. 

Minimální nabídková cena:  628 508,50 Kč 

Maximální nabídková cena:  891 371,10 Kč 

Vítěz veřejné zakázky:  

WOLTER Desing s.r.o. 

Nabídková cena vítěze:  628 508,50 Kč 

Ostatní pořadí uchazečů veřejné zakázky:  

2. Herkul a.s.,   

3. DORA Services s.r.o. 

Tabulka č. 5 - přehled průběhu Veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava  

                        sociálního zařízení v MŠ Bělehradská“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
1. na dodávky a služby, jejichž cena nepřesáhne 2 mil. 

Kč bez DPH 
2. na stavební práce, jejichž cena nepřesáhne 6 mil. Kč, 

bez DPH 
 

§ 12 zák. č. 137/2006 Sb. 

Oprava sociálních 
zařízení v MŠ 
Bělehradská 

odhadované náklady 
600 tis. Kč 

Vyhlášení veřejné zakázky je v souladu s Pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
v kompetenci: 

• do 50 tis. Kč, vč. DPH – vedoucí odborů  
            a ředitel MP 

• do 200 tis. Kč vč. DPH – vedoucí OIaÚ 
• do 1 000 tis. Kč vč. DPH – tajemník města a 

náměstci primátora 
• do 2 000 tis. Kč vč. DPH – primátor města 
• nad 2 000 tis. Kč vč. DPH – Rada města 

Mostu 

Ing. Luboš Pitín, 
 náměstek primátora 

Návrh na zadání veřejné zakázky 
Návrh písemného zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu musí obsahovat: 

13. 2. 2008 
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• identifikační údaje veřejného zadavatele 
• informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
• obsah zadávací dokumentace 
• lhůta a místo pro podání nabídek 
• požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
• údaje o hodnotících kritériích 
• právo zrušit veřejnou zakázku 
• návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek (do 2 mil. Kč, vč. DPH 3 členná, nad 2 
mil. Kč vč. DPH, 5 členná) 

 
Uveřejnění písemného zadání veřejné zakázky na 
webových stránkách města po dobu min. 10 
kalendářních dní 

18. 02. 2008 

Rozeslání Rozhodnutí o jmenování komise členům a 
náhradníkům jednotlivých komisí 

18. 02. 2008 

Zaslání interního sdělení na odbor finanční s uvedením 
částky za zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

bez poplatku 

Předání zadávací dokumentace proti podpisu a 
předložení dokladu o zaplacení příslušného poplatku 

po dobu zadávací lhůty 
zasíláno v elektronické 

podobě e-mailem 
Převzetí nabídek v souladu s výzvou, nabídky jsou 
označeny datem a časem převzetí 

3. 3. 2008 

Jednání komise 
Vyplnění Protokolu o výběrovém řízení na zakázku: 

• seznam přijatých nabídek 
• kontrola úplnosti nabídek 
• hodnocení nabídek, vč. výběru                   

            nejvhodnější nabídky 
• čestné prohlášení členů komise o nepodjatosti 
• podpisy členů komise 

 

3. 3. 2008 
 

Schválení vítěze veřejné zakázky v souladu s Pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

3. 3. 2008 

Rozeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další 
účasti na veřejné zakázce 

- 

Rozeslání rozhodnutí zadavatele o vítězi veřejné 
zakázky 

3. 3. 2008 

Zveřejnění výsledku veřejné zakázky na webových 
stránkách města 

10. 3. 2008 

Uzavření smluvního vztahu 10. 3. 2008 
 

3.3 Problematika korupce 

Česká republika je jednou ze zemí s nevyšším procentem korupce ve státní správě a 

samosprávě. Současným trendem je maximální zprůhlednění výběrového řízení včetně 

dosažení jeho transparentnosti a nediskriminačního průběhu.  
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V rámci veřejných zakázek vyhlašovaných Magistrátem města Mostu byla přijata 

některá nová opatření k dosažení výše uvedených cílů. Například od 1. 1. 2008 nejsou 

na zakázky malého rozsahu obesílány pouze vybrané firmy. Tato výběrová řízení jsou 

dle změněných pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu uveřejňována pouze na 

internetových stránkách města Mostu s tím, že možnost přihlásit se, může kterýkoliv 

subjekt splňující dané kvalifikační předpoklady.  

Do budoucna Magistrát města Mostu plánuje zavedení elektronického systému zadávání 

a hodnocení veřejných zakázek, který zajistí jejich naprostou transparentnost a 

nediskriminaci. 

Dalším opatřením pro dosažení maximální kontroly průběhu výběrových řízení je i 

současné probíhající jednání vedení města s dalšími externími organizacemi a 

odborníky o možnosti jejich účasti v komisích pro hodnocení nabídek. Jednou takovou 

organizací je například Okresní hospodářská komora. Odborné zaměření jejich členů má 

za hlavní úkol přispět výraznou měrou nejen ke korektnosti průběhu veřejných zakázek, 

ale také k jejich důkladnému technickému prověření. 
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4 Vyhodnocení 

Teorie obecně prokazuje službu ve smyslu jasně stanovených kroků a postupů při 

zadávání, průběhu a vyhodnocení veřejných zakázek.  

Jednotlivý popis v teoretické části práce dává možnost seznámit se s hlavní podstatou 

zadávání veřejných zakázek, například druhy zadávacího řízení, zadávací dokumentace, 

lhůty atd. a samozřejmě nabízí pohled i na vlastní průběh veřejných zakázek dle zákona. 

Za důležitý úsek je určitě možné považovat srovnání současného platného zákona a 

předcházejícího zákona o veřejných zakázkách. Jsou zde zmíněny nejdůležitější rozdíly, 

které napomáhají zadavatelům řešit průběh zakázky průhledněji a rychleji.  

V praktické části najdeme hlavně přímé kroky, jednotlivé podmínky a další dílčí 

kritéria, stanovených samosprávním celkem v rámci své kompetence a samozřejmě 

v souladu s platným zákonem.  

Podrobně popsány jsou příklady i vlastní analýza veřejných zakázek. Umožňují 

nahlédnout do způsobu práce měst či obcí. Příklady nejvíce poukazují na důležitost 

stanovení jednotlivé odpovědnosti a dalších nepovinných kritérií. Přináší důkaz, že jen 

platný zákon nemusí zaštitovat veškeré potřebné údaje dle konkrétních samosprávných 

celků. Stanovení těchto povinností vede k větší účinnosti a kvalitě průběhu veřejných 

zakázek. 

Porovnání obou veřejných zakázek a jejich rozdíly 

Nejdříve musíme připomenout, že hlavní rozdíl těchto zakázek je v rozdělení dle výše 

předpokládané hodnoty, jenž rozhoduje, kterou zakázku zadavatel použije a jakými 

kritérii se bude řídit při celém průběhu veřejné zakázky. 

Další rozdíly jsou: 

Písemné vyhlášení  

• zjednodušené podlimitní řízení spadá do kompetence Rady města Mostu 

• veřejná zakázka malého rozsahu je v kompetenci dle Pravidel uvedených 

v [příloze č. 2]  

Návrh na zadání veřejné zakázky 

Obě zakázky se shodují jen v několika bodech, jinak jsou povinná kritéria při návrhu 

zadání zcela odlišná. Všechny podmínky jsou podrobně uvedeny v tabulce č. 4 a 5. 

Počet stanovených členů hodnotící komise  

• zjednodušené podlimitní řízení – 5 členná 

• zakázka malého rozsahu – 3 členná 
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Uveřejnění písemného zadání na webových stránkách (u obou zakázek je stejný) 

• u zjednodušeného podlimitního řízení se obesílá schválená výzva Radou města 

minimálnímu stanovenému počtu firem 

• u veřejné zakázky malého rozsahu se firmy neobesílají 

Předání příslušné dokumentace   

• zjednodušené podlimitní řízení – s poplatkem 

• veřejná zakázka malého rozsahu – bez poplatku 

Jednání komisí  

• zjednodušené podlimitní řízení - je stanovená komise pro otevírání obálek a pro 

hodnocení nabídek. Komise v tomto případě, může být stejná pro oba případy. 

Ovšem při otevírání obálek je jednání komise veřejné a při vyhodnocení 

nabídek je jednání neveřejné.  

• veřejná zakázka malého rozsahu – stanovuje se jedna komise, která otevírá i 

vyhodnocuje nabídky současně.  

Výsledek se v obou případech uvede na webové stránky města.  

Smluvní vztah 

� zjednodušené podlimitní řízení - smluvní vztah se uzavírá do 15 dnů od uplynutí 

lhůty pro podání námitek.  

� veřejná zakázka malého rozsahu - po uveřejnění výsledku se uzavírá smluvní 

vztah bez této lhůty. 

Pokud bychom si dovolili celkově hodnotit způsob zadávání veřejných zakázek města 

Mostu, pak musíme uznat fakt, že již zmíněné Pokyny a Pravidla pro zadávání nejsou 

vždy pravidelnou součástí každého města nebo obce. Je tedy vhodné říci, že i když tyto 

dokumenty slouží pouze pro další upřesnění kompetencí a jiných údajů, poukazují 

především na odhodlanost samotného města přistupovat k této oblasti velice 

zodpovědně. 

Všechny uvedené kroky a informace mají snahu ukázat aplikaci zákona v praxi v 

oblasti samosprávného celku.  

Současné znění zákona by mělo vést k co nejefektivnějšímu a ekonomickému využití 

veřejných prostředků a prvotní snahou každého veřejného zadavatele by měla být cesta 

tří zásad nediskriminace, rovného zaházení a transparentnosti. 

Jde přece o peníze všech občanů … 
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5 Závěr 

Veřejné zakázky mají nemalou historii a za poslední dva roky prošly velkou legislativní 

změnou. Současný zákon platí necelé dva roky a již se připravují nové změny. 

Neznamená to možná vydání nového zákona, ale i jen další novelizace a úpravy 

dokazují, že oblast veřejných zakázek je stále proměnlivá jak z hlediska přijímání 

nových předpisů, vyhlášek atd., ale i připomínek od veřejných zadavatelů, které mají za 

cíl přinést větší flexibilitu, průhlednost a spravedlnost.   

Forma této bakalářské práce byla zvolena tak aby teorie, která vychází ze zákona o 

veřejných zakázkách a dalších souvisejících předpisů bylo možné představit i na 

praktickém příkladě, který by ukázal způsob zadávání konkrétním samosprávným 

celkem, tedy samotnou aplikaci zákona v praxi. 

Teorie popisuje základní pojmy, metody a vyhodnocení stanovené zákonem.  

Srovnání současného zákona s předešlým vyzdvihuje hlavní body, kterými se chlubí 

platný zákon, například zjednodušení a zpřehlednění zákona, elektronizace a další 

úpravy, které umožňují daleko větší efektivnost a transparentnost. 

V praktické části byly pro názornost zvoleny dva typy veřejných zakázek. Zakázka 

malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení. Obě jsou zpracovány dle pokynů a 

metod pro zadávání veřejných zakázek vydaných Statutárním městem Most.  

Důraz je kladen na stanovenou odpovědnost a dílčí kritéria, které má město Most 

schválené v již uvedené metodice.   

Vyhodnocení celé práce se zaměřuje na celkové zpracování. Poukazuje na důležité 

pasáže. Snaží se porovnat obě zakázky a poukázat na odlišnost mezi nimi. 

Snahou zpracování, bylo ukázat způsob práce samosprávných celků jako veřejného 

zadavatele. Příklady umožňují čtenáři srovnat teorii s praxí a samozřejmě dodržování 

samotného zákona.  

Dovolím si tedy říci, že stanovený cíl uvedený v úvodní části práce, seznámit 

se důležitými body teorie a jeho názorné použití v praxi se podařilo splnit. 

Na závěr bych jen chtěla říci, že problematika veřejných zakázek je velice široká a není 

možné vše zpracovat v rámci této práce. Snažila jsem se však ukázat celkový pohled na 

zadávání i vlastní průběh veřejných zakázek ve světle zákona a jeho dodržování v praxi.  
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Příloha č. 1 

 
METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

I. 
Účel metodického pokynu a rozsah jeho působnosti 

 
1. Tento metodický pokyn vymezuje kompetence a základní pravidla postupu při 

zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) statutárním městem 
Most a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi  
 

2. Vztahuje se na zadávání veřejných zakázek, které v případě dodávek a služeb 
překročí 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací 6.000.000,- Kč 
bez DPH. 

 
3. Metodický pokyn pouze upřesňuje zákon, v žádném případě ho však 

nenahrazuje a příslušní pracovníci jsou v první řadě povinni se řídit zákonem. 
 
 

II. 
Vymezení kompetencí a odpovědnosti 

 
1. Zadavatel – je uvedeno v Zásadách odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob ve 

statutárním městě Most schválenými Zastupitelstvem města Mostu (dále jen 
„Zásady odpovědnosti“). Tyto zásady jsou zapracovány v organizačním řádu 
Magistrátu města Mostu. Pro veřejné zakázky zadávané příspěvkovou organizací 
zřízenou městem Most je k rozhodovacím činnostem oprávněn statutární 
zástupce organizace, k výkonným činnostem pak útvar příspěvkové organizace, 
který je k tomu pověřen v rámci této organizace. Plní úkoly zadavatele dle 
zákona, plněním některých úkolů však může pověřit i další orgány. 
 
Úkoly zadavatele plní: 

a) primátor m ěsta 
- pro podlimitní zakázky do 2,5mil.Kč bez DPH 

b) Rada města Mostu 
- pro veřejné zakázky nad 2,5mil. Kč bez DPH  

 
2. Primátor m ěsta či statutární orgán příspěvkové organizace - jedná za 

zadavatele navenek. Dle návrhu schváleného zadavatelem schvaluje a 
podepisuje příslušné formuláře určené k uveřejnění v informačním systému dle 
§ 157 zákona. Podepisuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 
zákona. Rozhoduje o podaných námitkách.  

 
3. Gestorem zadávacího řízení - je k předmětu zadání věcně příslušný odbor 

Magistrátu města Mostu dle platného organizačního řádu, v případě 
příspěvkových organizací věcně příslušný organizační útvar či pracovník dle 
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platného organizačního řádu příspěvkové organizace. Gestor je povinen 
zabezpečit průběh veřejné zakázky tak, aby byl v souladu se zákonem. Zejména 
připravuje příslušné listiny, podklady atd. dle zákona. Telefonicky a ústně 
komunikuje s uchazeči a vydává zadávací dokumentaci dle návrhu schváleného 
zadavatelem. Je oprávněn vyřizovat za zadavatele i běžnou písemnou 
korespondenci (předání zadávací dokumentace, odpovědi na otázky k zadávací 
dokumentaci atd.).   

 
 

III. 
Komise 

 
A) Hodnotící komise 

1. Návrh na složení komise předkládá gestor zadavateli ke schválení a to: 

a) v případě podlimitních veřejných zakázek v minimálním počtu 5 členů, 
přičemž mimo 2 členů s příslušnou odbornou způsobilostí je dále navrhován 
člen RmM či ZmM), zástupce OHK a příslušný vedoucí odboru 

b) v případě nadlimitních zakázek v minimálním počtu 7 členů, přičemž mimo 2 
členů s příslušnou odbornou způsobilostí je dále navrhován 1 člen vedení 
města, 1-2 členové RmM (ZmM) zástupce OHK a 1-2 úředníci MmM (z toho 
1 příslušný vedoucí odboru) 

2. Zadává-li podlimitní veřejnou zakázku příspěvková organizace města, podléhá 
složení komise schválení věcně příslušnému odboru MmM, členem komise musí 
být minimálně 1 pracovník věcně příslušného odboru MmM.   

 Zadává-li příspěvková organizace nadlimitní veřejnou zakázku, podléhá složení 
komise schválení Radou města, členů komise musí být nejméně sedm z toho 2 
členů Rady města(dozorčího podvýboru ZmM pro danou příspěvkovou 
organizaci, 1 pracovníka věcně příslušného odboru MmM (určuje VO) a 1 
zástupce OHK. 

 

B) Kvalifika ční komise 

 
Návrh na složení komise předkládá gestor zadavateli ke schválení a to  

- podlimitní zakázky  - 2 pracovníci gesčního odboru (z toho 1 VO nebo 
zást.VO) 

- 1 člen ZmM 
- nadlimitní zakázky -  vedoucí gesčního odboru (případně jeho zástupce) 

    -  1 člen RmM 
    -  1 člen ZmM 
 
 

C) Komise pro otevírání obálek 
 

1. V případě otevřeného řízení plní její úlohu kvalifikační komise. 
 
2. V případě užšího řízení plní její úlohu hodnotící komise. 
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3. V případě jiného druhu řízení předkládá návrh na složení komise gestor 

zadavateli ke schválení. 
 

 
IV. 

Příprava veřejné zakázky 
 

 
1. Gestor předkládá návrh na zadání veřejné zakázky ke schválení zadavateli, 

v tomto návrhu je povinen minimálně: 
 

a. základně charakterizovat veřejnou zakázku (předmět, předpokládaná cena 
atd.) 

b. navrhnout typ zadávacího řízení 
c. navrhnout kvalifikační předpoklady (§ 50 a násl. zákona) a způsob 

prokázání jejich splnění 
d. navrhnout, zda uchazeči k zajištění plnění svých povinností, 

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení budou povinni poskytnout 
jistotu, v jaké výši a formě  

e. navrhnout případnou výši úhrady od uchazečů za reprodukci zadávací 
dokumentace 

f. navrhnout kriteria k vyhodnocení nabídek včetně váhy dílčích kritérií  
g. navrhnout, zda bude přípustná variantní nabídka 
h. navrhnout základní smluvní podmínky 
i. navrhnout složení komise pro otevírání obálek 
j. navrhnout složení kvalifikační komise 
k. navrhnout složení hodnotící komise  
l. uvést, zda je veřejná zakázka kryta rozpočtem. 

 
          
 

V.  
Průběh veřejné zakázky 

 
A) Kvalifikace a její hodnocení 

 
1. Kvalifikační komise bezprostředně po naplnění stanovené lhůty k odevzdání 

informací a žádostí vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií 
stanovených s oznámením příslušného zadávacího řízení.  

 
2. Komise předloží po ukončení své práce protokol o přezkoumání splnění 

kvalifikačních předpokladů zadavateli. 
 

3. Mezi kvalifikačními předpoklady musí být vždy uvedeno i to, že uchazeč o 
veřejnou zakázku nedluží statutárnímu městu Mostu,  Technickým službám 
města Mostu a.s., MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a 
DOPRAVNÍMU PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. 

 
4. V příspěvkových organizacích stanoví ředitel organizace přiměřeně odpovídající 
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postup v přezkumu splnění kvalifikačních předpokladů dle bodů 1. – 3. podle 
konkrétních podmínek organizace. 

 
 

B) Podávání nabídek a žádostí o účast 
     

1. Gestor je povinen písemně a včas oznámit odboru vnitřní správy – informační 
recepci a podatelně termín pro podání nabídky. Oznámení musí obsahovat název 
veřejné zakázky a další podmínky pro podání nabídek 

 
2. Informační recepce doručené nabídky na obálce, v níž byly doručeny, označí 

pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a zapíše je s těmito údaji do seznamu 
nabídek. Všechny doručené nabídky, které budou přijaty, spolu s jejich seznamem, 
předá informační recepce okamžitě po skončení stanovení lhůty najednou gestorovi. 
Při osobním doručení vystaví informační recepce doručiteli potvrzení o přijetí 
nabídky uvedením údajů dle tohoto odstavce 

 
3. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel 

bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 

 
4. V případě doručení poštou předá podatelna neprodleně po doručení obálku 

s nabídkou informační recepci k postupu dle bodu 2. 
    

   
C) Ukončení zadávacího řízení 

 
1. Hodnotící komise vypracuje ze své činnosti zprávu a hodnocení a posouzení 

nabídek, kterou předá gestorovi. 
 
2. Gestor na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek připraví návrh 

rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky uchazeči, která byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, popřípadě navrhne zrušení veřejné zakázky.  

 
 

 
VI. 

Další ustanovení 
 

1. Při uveřejňování formulářů v informačním systému je doporučeno využívat pro 
odeslání formulářů elektronické prostředky. 

 
2. Výjimky z tohoto metodického pokynu schvaluje Rada města Mostu. 

 
 
 
 
 



 47 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ruší se Metodický pokyn pro zadávání zakázek pro roky 2004 – 2006 ze dne          

4. 11. 2004 schválený usnesením Rady města Mostu č. 640/20/A2. 
 
2. Metodický pokyn byl schválen dne 22. 6. 2006 usnesením Rady města Mostu č 

460/12  a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006. 
 

 
 
 
 

V Mostě dne  
 
 
 
 

     …………………………… 
    Ing. Vladimír Bártl 
    primátor města Mostu 
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Příloha č. 2 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O  M O S T 
-------------------------------------------------------------------- 

 

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ve řejných ZAKÁZEK 
malého rozsahu 

 
 

I. 
Účel pravidel a rozsah jejich působnosti 

 
Tato pravidla vymezují kompetence a základní pravidla postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „zakázek“) na dodávky, služby nebo 
stavební práce (§12 odst. 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dále 
jen „zákona“) statutárním městem Most a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi. 

Vztahují se na zadávání zakázek: 
a) na dodávky a služby 
 u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 

2,000.000 Kč bez DPH  
  b)   na stavební práce  

    u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 
6.000.000 Kč bez DPH 

Veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, musí být zadány 
transparentním a nediskriminačním postupem. 

 
II. 

Vymezení kompetencí a odpovědnosti 
 

1. Zadavatel – je uvedeno v platných Zásadách odpovědnosti jednotlivých 
orgánů a osob ve statutárním městě Most schváleným Zastupitelstvem města 
Mostu (dále jen „Zásady odpovědnosti"). Tyto zásady jsou zapracovány 
v organizačním řádu Magistrátu města Mostu. Pro veřejné zakázky zadávané 
příspěvkovou organizací zřízenou městem Most je k rozhodovacím 
činnostem oprávněn ředitel organizace. Plní úkoly zadavatele dle zákona, 
plněním některých úkolů však může pověřit i další osoby. 

Úkoly zadavatele plní: rozhodující orgán v rozsahu limitů dle čl. III. 6. 

 
2.   Rozhodující orgán: - jedná za zadavatele navenek 
    - rozhoduje o vyhlášení veřejné zakázky 
    - stanoví podmínky zakázky 
    - rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
    - uzavírá smlouvu (objednávku) s dodavatelem 

4. Gestorem zadávacího řízení – je k předmětu zadání věcně příslušný odbor 
Magistrátu města Mostu dle platného organizačního řádu, v případě 
příspěvkových organizací věcně příslušný organizační útvar či pracovník dle 
platného organizačního řádu příspěvkové organizace. Gestor je povinen 
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zabezpečit průběh veřejné zakázky tak, aby byl v souladu se zákonem. 
Zejména připravuje příslušné listiny, podklady atd. Telefonicky a ústně 
komunikuje s uchazeči a vydává zadávací dokumentaci dle návrhu 
schváleného zadavatelem. Je oprávněn vyřizovat za zadavatele i běžnou 
písemnou korespondenci (předání zadávací dokumentace, odpovědi na 
otázky k zadávací dokumentaci atd.). 

 
III. 

Průběh veřejné zakázky malého rozsahu 
 

1. Návrhy na zadání zakázek předkládá gestor, včetně návrhu formy na zadání, 
rozhodujícímu orgánu k rozhodnutí o dalším postupu. 

 
2. Při zadávání zakázky je gestor povinen vycházet z informací na trhu a profesních 

zkušeností. Mimo případů přímého zadání dle čl.  III.8., zjednodušeného 
výběrového řízení dle bodu IV. a elektronického tržiště dle bodu V. bude 
vzájemný styk mezi dodavatelem a uchazečem prováděn písemnou formou a 
bude vedena evidence způsobu uskutečnění kontaktu mezi uchazečem a 
gestorem, včetně informací o tom, kdy gestor obdržel nabídku, jakož i o jejich 
rozsahu. 

 
3. Gestor je povinen, mimo případů dle čl. III.8., IV. a V., zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu zveřejnit po dobu minimálně 10-ti kalendářních dnů 
v elektronické formě na webových stranách města Most v sekci „veřejné 
zakázky“, popřípadě v tištěné formě na úřední desce magistrátu města Most. 
V případě, že bude předložena ve stanoveném termínu pouze 1 nabídka, určí 
rozhodující orgán vyššího stupně nadřazený rozhodujícímu orgánu, který 
zakázku zadával14, po zvážení všech podstatných okolností,  zda bude 
přistoupeno k novému výběrovému řízení, anebo zda bude rozhodnuto o výběru 
dodavatele z doručené nabídky. V příspěvkových organizacích rozhoduje 
o dalším postupu ředitel organizace. 

 
4. Obsahem návrhu na zadání, pokud gestor není rozhodujícím orgánem, je rovněž 

osvědčení přípustnosti dle návrhu těchto pravidel. Po schválení návrhu zadání 
rozhodujícím orgánem uvědomí gestor členy komise včetně náhradníků o jejich 
jmenování.  

5. Na základě hodnocení komise předloží gestor rozhodujícímu orgánu návrh 
uchazeče, kterému by zakázka měla být zadána včetně odůvodnění tohoto výběru 
a návrhu příslušné smlouvy parafované AK, případně objednávky. 

 
6. Rozhodující orgán je oprávněn, za splnění podmínek stanovených v čl.  III. 2, 

III.3, rozhodnout o zadání zakázky do následujících limitů: 
a) vedoucí odboru a ředitel městské policie do 50tis.Kč včetně DPH 
b) vedoucí odboru investic a údržby do 200tis. Kč včetně DPH 
c) tajemník MmM do 1 000tis. Kč včetně DPH 
d) náměstci primátora do 1 000tis. Kč včetně DPH 
e) primátor města do 2 000tis. Kč včetně DPH 

                                                 
14 např. v případě VO je nadřazeným rozhodujícím orgánem příslušný uvolněný politik či tajemník 

MmM, apod. 
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f) Rada města nad 2 000tis. Kč včetně DPH, v případě příspěvkových 
organizací zřízenými městem nad 1 000tis. Kč včetně DPH 

7. V případech zakázek vyhlašovaných příspěvkovými organizacemi zřízenými 
městem je rozhodující orgán oprávněn, za podmínek stanovených v čl.  III.2, 
III.3 rozhodnout o zadání zakázky do limitu 1 000tis. včetně DPH. 

 
8. Rozhodující orgán je oprávněn rozhodnout o přímém zadání zakázky, a to do 

následujících limitů 
a)    vedoucí odborů, ředitel městské policie, ředitelé příspěvkových 

organizací 
       zřízených městem do 20tis. Kč včetně DPH 
b) tajemník MmM do 50tis.Kč včetně DPH 
c) náměstci primátora do 50tis. Kč včetně DPH 
d)    primátor města do 100tis. Kč včetně DPH 
e) Rada města nad 100tis. Kč včetně DPH 

 Ve svém písemném rozhodnutí vždy uvede zdůvodnění přímého zadání 
zakázky. 

 
9. Gestor je povinen uvést, jakým způsobem musí uchazeč prokázat splnění 

kvalifikačních předpokladů a v jakém rozsahu, dále je povinen upřesnit 
požadavky na stáří a pravost dokladů. Standardně u zakázek nad 250tis. Kč 
včetně DPH je povinen vyžadovat u fyzických osob výpis ze živnostenského 
rejstříku ne starší 90-ti dnů, u právnických osob výpis ze živnostenského 
rejstříku ne starší 90-ti dnů a výpis z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů. 
U zakázek nedosahujících tohoto limitu bude gestor vždy, nejpozději po 
rozhodnutí o výběru dodavatele požadovat doložení kvalifikačních 
předpokladů předložením příslušných oprávnění. Gestor je rovněž povinen 
uvést do zadání zakázky povinnost uchazeče předložit s nabídkou čestné 
prohlášení, že uchazeč nemá po splatnosti nesplněné závazky vůči 
statutárnímu městu Most, Technickým službám města Mostu a.s., 
MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a DOPRAVNÍMU 
PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.  
 

10. Součástí zadávací dokumentace k podnikání musí být technické podmínky 
zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti a dále 
jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek a 
služeb pro možnost stanovení celkové konečné ceny zakázky. U stavebních 
zakázek podléhajících stavebnímu povolení musí být zadávací dokumentací u 
jednoduchých staveb minimálně projektová dokumentace ke stavebnímu 
řízení s výkazem výměr a soupis prací a dodávek s podrobným popisem. 
 

11. Při předložení návrhu na schválení vítěze rozhodujícímu orgánu musí být 
doloženo, že budoucí zakázka je kryta prostředky v rozpočtu města nebo 
příslušné příspěvkové organizace. 
 

12. Návrh na rozhodnutí o zadání veřejné zakázky a případný návrh smlouvy musí 
být předložen rozhodujícímu orgánu včetně paraf odpovědných pracovníků. Po 
rozhodnutí o návrhu gestora a případném zapracování připomínek, respektive 
podmínek, za kterých byl udělen souhlas, přikročí gestor k vyhlášení veřejné 
zakázky. 
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13. Pro hodnocení nabídek v případech zakázek nad limity stanovené v čl. III.8. 

musí gestor navrhnout rozhodujícímu orgánu ustavení komise pro otevírání a 
následné posouzení a hodnocení nabídek. 

 
14.  Komise musí mít nejméně 3 členy a stejný počet náhradníků. 

a)  zadává-li zakázku statutární město Most, musí se vždy skládat alespoň ze 
2 zaměstnanců statutárního města Mostu zařazených do MmM s tím, že 
jedním členem bude vždy vedoucí, popř. zástupce VO, příslušného  
gesčního odboru a dalším členem bude zástupce jiného odboru 

b) zadává-li zakázku příspěvková organizace zřízená statutárním městem 
Most, musí se vždy skládat ze 2 zaměstnanců příspěvkové organizace  

a 1 zaměstnance svodného odboru, v jehož 
kompetenci     je řízení příspěvkové organizace 

c) u zakázek nad 2 mil. Kč včetně DPH musí mít komise nejméně 5 členů 
 

15. Gestor zajistí, aby jak členové, tak náhradníci komisí byli řádně a včas 
vyrozuměni o místě a čase otevírání obálek a hodnocení nabídek. Komise vždy 
pracuje minimálně ve 3 členném složení. 
 

16. Jednání komise pro otevírání a následné posouzení a hodnocení nabídek: 
a) jednání komise řídí člen komise – pracovník gesčního odboru, který 

zajistí vyplnění protokolu o veřejné zakázce malého rozsahu. Nemůže-li 
se jednání zúčastnit člen komise, je povinen včas ohlásit tuto skutečnost 
gestorovi, který zajistí účast náhradníka 

b) komise otevírá nabídky postupně podle pořadového čísla a nejprve 
kontroluje úplnost nabídek z hlediska požadavků uplatněných 
zadavatelem v podmínkách zakázky. Jestliže komise zjistí , že nabídka 
není z hlediska podmínek zakázky úplná, především z hlediska splnění 
kvalifikačních požadavků, nabídku z dalšího hodnocení vyřadí 

c) po posouzení splnění kvalifikačních, případně dalších požadavků, 
přistoupí komise k vlastnímu hodnocení dle kritérií, které byly v zadání 
zakázky stanoveny. Pokud po kontrole kvalifikačních požadavků 
zůstává k hodnocení pouze 1 nabídka, bude postupováno dle čl. III.3 

d) na základě hodnocení dle stanovených kritérií15 sestaví komise pořadí 
jednotlivých nabídek 

e) komise pořídí o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek 
protokol, který obsahuje: 

- složení komise 
- prohlášení o nepodjatosti 
- přehled nabídek s uvedením příslušných uchazečů, které 

komise převzala od gestora 
- výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru 

nejvhodnější nabídky 
Protokol podepisují všichni členové komise a předají ho s veškerou 
předchozí dokumentací výběrového řízení gestorovi (vzor protokolu 
viz.příloha č. 1)  

f) členové komise mohou odůvodnit svůj odchylný názor proti názoru 

                                                 
15 většinou nejnižší cena zakázky 
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většiny 
v protokolu o veřejné zakázce malého rozsahu 

g) členové komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
záležitostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. 

 
17. V celém řízení o zakázce zabezpečí gestor, popřípadě na jeho požádání odbor 

vnitřní správy MmM, korektní a nezpochybnitelný průběh přijímání nabídek 
uchazečů. V příspěvkových organizacích stanoví korektní a nezpochybnitelný 
průběh přijímání nabídek uchazečů dle konkrétních podmínek každé organizace 
ředitel příspěvkové organizace. 

 
18. Určený pracovník gesčního odboru, případně informační recepce, označí 

doručené nabídky na obálce v níž byly doručeny, pořadovým číslem, datem a 
hodinou doručení a zapíše je s těmito údaji do seznamu nabídek. Všechny 
doručené nabídky, které budou přijaty, spolu s jejich seznamem budou 
okamžitě po skončení stanovené lhůty předány najednou pracovníkovi gesčního 
odboru – pověřenému řízením komise pro otevírání a následné hodnocení 
nabídek. V případě, že nabídky jsou podány přímo gestorovi, jsou tyto údaje 
uvedeny v protokolu. 
Opožděně podané nabídky budou gestorem neprodleně neotevřené vráceny 
uchazeči. 
V případě doručení poštou předá podatelna neprodleně po doručení obálku 
s nabídkou informační recepci k dalšímu postupu dle výše uvedeného. 
 

19. Korektní a nezpochybnitelný průběh přijímání nabídek uchazečů u veřejné 
zakázky malého rozsahu zadaných příspěvkovými organizacemi zřízenými 
městem Most zabezpečí ředitel dané organizace ve své kompetenci. 

 
20. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni lhůtou stanovenou ve veřejné zakázce – 

maximálně 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro 
podání nabídek. V této lhůtě zajistí gestor oznámení výsledku výběrového 
řízení uchazečům, kteří byli hodnoceni (kromě vítěze), s poučením, že námitky 
nejsou přípustné. Vítězného uchazeče vyzve gestor, po schválení rozhodujícím 
orgánem, k případnému předložení kvalifikačních dokladů. Pokud uchazeč tuto 
povinnost nesplní nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření 
smlouvy, připraví gestor dopis rozhodujícímu orgánu o jeho vyloučení 
z výběrového řízení a zároveň bude vyzván další uchazeč v pořadí k uzavření 
smlouvy. 

 
21. Rozhodnutí zadavatele, která se oznamují uchazečům, musí být odeslána 

doporučeně s doručenkou nebo předána osobně proti podpisu uchazeči.  
22. Zadávací řízení je ze strany statutárního města a příslušné příspěvkové 

organizace ukončeno uzavřením příslušné smlouvy o zakázce, eventuelně 
vystavením příslušné objednávky na zakázku, která byla předmětem veřejné 
zakázky, odmítnutím všech nabídek, neprojevením zájmu ze strany žádného 
uchazeče, nebo jeho zrušením. 

 
23. Gestor musí zajistit uzavření smlouvy v zadávací lhůtě. Gestor je povinen 

uchovávat dokumentaci o zadání včetně všech podaných nabídek uchazečů po 
dobu pěti let od uzavření smlouvy v souladu se spisovým a skartačním řádem 
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organizace. 
 

IV. 
Zjednodušené výběrové řízení 

 
1. Při zadávání zakázky do 100tis. Kč včetně DPH může rozhodující orgán 

nahradit výběrové řízení dle bodu III. zjednodušeným  výběrovým řízením. 
 

2. Při zjednodušeném výběrovém řízení si rozhodující orgán musí vyžádat 
nabídky/ceny alespoň od  tří dodavatelů. Nabídky je možno si vyžádat písemně, 
emailem, z internetového obchodu atd.  

 
3. Rozhodující orgán je povinen vyplnit protokol o zjednodušeném výběrovém 
řízení. 

 
V. 

Elektronické tržiště 
 

Rozhodující orgán může nahradit výběrové řízení dle čl. III.2. a III.3. tím, že 
využije služeb provozovatele elektronické tržiště veřejné správy, který má 
licenci na provozování e-tržiště od Ministerstva informatiky ČR. 

 
VI. 

Další ustanovení 
 

Ostatní náležitosti jsou definovány v obecně závazných právních předpisech. 
 

VII. 
Výjimky 

 
1. Pokud bude naplněna některá z výjimek uvedených v § 18 odst. 1 a 2 zákona 

nebo budou naplněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 
§ 23 zákona, může rozhodující orgán zadat zakázku i bez výběrového řízení až 
do limitu uvedeného v čl.  III. 6. 

 
2. Ostatní výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje Rada města Mostu. 

 
VIII. 

Účinnost pravidel 
 

Tato pravidla schválila Rada města Mostu dne 13.12.2007 usnesením č. 962/32 a 
nabývají účinnosti dne 2.1.2008. Nabytím jejich účinnosti pozbývají účinnosti 
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ schválená RmM dne 
3.5.2007 usnesením č.319/11/A . 
 
 
V Mostě dne ……………. 

…………………………… 
                                                                        Ing. Vlastimil Vozka 

 primátor města Mostu 
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   PROTOKOL O VÝB ĚROVÉM ŘÍZENÍ   
na zakázku  vyhlášenou v souladu s ustanovením § 6  a § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. 

 
Předmět zakázky:   
 
Místo plnění:   
 
Termín vyhlášení:            způsob zadání:  
 
Termín odevzdání nabídek:     
 
 
Firmy, které se přihlásily na základě zveřejnění zakázky: 
 
1. 
2. 
3. 
 
Číslo  Nabídka firmy  Datum/ čas 

doru čení 
Vyhov ěla - nevyhov ěla (v č. 
zdůvodn ění) 

Cena celkem v  Kč 
vč. DPH  

Další podmínky*  Termín dodání  Pořadí  
vyhodnocení 

        

        

        

* je možné uvést hodnocení dalších podmínek dle konkrétní veřejné zakázky – např. záruku, výši smluvní pokuty, výši recyklačního popla 
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka (vč. zdůvodnění):  
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Níže podepsaný člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek, činí svým podpisem kromě odsouhlasení hodnocení komise i čestné 
prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu ke shora specifikované zakázce. Prohlašuje, že se nepodílel na zpracování žádné z nabídek, které 
byly předloženy, nemá osobní zájem na zadání zakázky ani ho nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr s uchazeči zakázky. 
 
 
 
Členové komise: 
 
 
……….............................................................       ………............................. 
                                        podpis 
 
 
……….............................................................       ………............................. 
                         podpis 
 
 
……….............................................................       ………….......................... 
                         podpis 
 
 
V Mostě dne:                 
 

 
    Schválil:     ...........................................................  Podpis: ....................................       Dne: .........................  
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PROTOKOL O ZJEDNODUŠENÉM VÝB ĚROVÉM ŘÍZENÍ   
na zakázku  vyhlášenou v souladu s ustanovením § 6  a § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. 

 
Předmět zakázky:   
 
Místo plnění:   
 
Termín vyhlášení:              
 
Číslo  Nabídka firmy  Vyhov ěla - nevyhov ěla 

(v č. zd ůvodn ění) 
Cena celkem v  Kč 
vč. DPH  

Další podmínky*  Termín 
dodání 

Způsob 
získání 
nabídky**  

Pořadí  
vyhodnocení 

        

        

        

* je možné uvést hodnocení dalších podmínek dle konkrétní veřejné zakázky – např. záruku, výši smluvní pokuty, výši recyklačního poplatku 
** uvede se např. z internetu, mailem, osobně atd.                                                  
 
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka (vč. zdůvodnění):  
 
 
 
    Zpracoval: ..................................................     Podpis: ....................................  Dne: ......................... 

 
   
    Schválil:    ...........................................................  Podpis: ....................................       Dne: .........................  


