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Anotace 
 Diplomová práce Zadávání veřejných zakázek zpracovává problematiku zadávání 

veřejných zakázek z pohledu veřejného zadavatele. V první části se práce zabývá  stávající 

právní úpravou zadávání veřejných zakázek v České republice. V dalších částech navazuje 

analýzou současného stavu a na závěr jsou zařazeny návrhy a doporučení pro maximalizaci 

odpovědného přístupu veřejných zadavatelů k jednotlivých tendrům s cílem minimalizace 

případů ať vědomého či nevědomého obcházení zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

Klíčová slova: veřejná zakázka, veřejný zadavatel, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

 

Summary 
Degree work Public Order contracting works up Problems of  contracting 

public Orders from Point of View of public Submitter. Introductory Part deals with current  

legal Regulations of contracting public Orders in the Czech republic. In the rest of Degree 

work  Analysis of present State of public Orders in our Country is given. At the 

Conclusion I place some Suggestions and Recommendations for maximization of 

responsible Attitude of public Submitters to each Tender with the Aim of minimalization 

of wilful or unintentional Circumvention of public Orders Law. 

   

 

Keywords: public Contract, public Submitter, Bureau for Protection of economic 
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Seznam použitých zkratek 
 
DPH Daň z přidané hodnoty 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

ESD Evropský soudní dvůr 

KS Krajský soud 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

NV Nařízení vlády 

OSS Organizační složka státu 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VZ Veřejná zakázka 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 
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1. Úvod 
 Zadávání veřejných zakázek je v České republice v období po roce 1989 ve 

srovnání s jinými oblastmi ekonomiky poměrně mladou oblastí. Uvedenou problematiku se 

zaměřením na veřejné zadavatele jsem zvolila především proto, že po třetí velké úpravě 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v roce 2006 lze mluvit o stabilizaci 

pravidel pro jejich zadávání. Konečné promítnutí relativně nové právní úpravy do postupů 

veřejných zadavatelů, jak uvedu dále v této diplomové práci, je během na dlouhou trať, což 

mimo jiné dokazují i rozhodnutí Nejvyššího soudu, rozhodnutí ÚOHS aj. Pro zvolení 

tématu zadávání veřejných zakázek mne také nasměrovala skutečnost, že s touto oblastí 

jsem se setkala i v profesním životě, a to včetně výkladových nejasností a výskytu 

protichůdných stanovisek, které zadávání veřejných zakázek s sebou přináší. 

 Zadávání veřejných zakázek v praxi je jedním z citlivých témat dnešní doby, 

jelikož je to zákonem upravený postup organizace zajišťující transparentní nakládání 

s veřejnými financemi. Stále panuje u některých veřejných zadavatelů obava z tématu 

veřejné zakázky, jako by se jednalo o něco hanlivého. I přes tuto skutečnost a určitou 

neochotu ke sdělování informací na výše uvedené téma, je cílem této práce zmapovat 

zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli, analýza současného stavu a návrh řešení 

pro co nejtransparentnější nakládání s veřejnými financemi tak, aby nejen zadavatel, ale i 

uchazeč o veřejnou zakázku neměli pochybnosti o transparentnosti a průběhu veřejné 

zakázky. 

 V této práci jsou vzhledem ke stanovenému rozsahu vypracovány nejčastější situace 

při zadávání  veřejných zakázek, nikoliv ojedinělé situace typu koncesních řízení.  Cílem 

této práce není opis zákonem stanovených postupů při jednotlivých typech zadávacích 

řízení, ale uvedení a rozbor nejčastějších situací, se kterými se veřejní zadavatelé setkávají.  
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2. Zákon o veřejných zakázkách  
 Zákon o veřejných zakázkách má veřejnoprávní i soukromoprávní rysy, leží na 

rozmezí práva správního, finančního a obchodního. Je to jeden z nejvýznamnějších 

předpisů veřejného investování [4].  

Úvodem je potřeba objasnit základní pojmy z názvu této diplomové práce. Veřejný 

zadavatel je definován odst. 2 § 2  zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění: 

 „ a) Česká republika, 

    b) státní příspěvkové organizace, 

    c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele 

vykonává územní samosprávný celek, 

    d) jiná právnická osoba, pokud 

   1, byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  

   2, je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či 

jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či 

volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správní, dozorčím či kontrolním 

orgánu.“     

Veřejný zadavatel Česká republika definovaný odst.2 bod a, zákon o veřejných 

zakázkách [1] vystupuje v právních vztazích jako zadavatel Česká republika – organizační 

složka státu [2].  

Dalšími zadavateli definovanými zákonem jsou: 

• dotovaný zadavatel – jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která splní podmínky  

dané zákonem tj. zakázka je z více než 50 % hrazena z prostředků veřejného 

zadavatele, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku(viz. podkapitola 2.2.1.), nadlimitní 

veřejná zakázka se týká zákonem definovaných stavebních prací nebo služeb.  

• sektorový zadavatel viz. [4]: „je podnikatel působící v sektorech, v nichž je z povahy 

věci vyloučena či potlačena efektivní hospodářská soutěž.“  Má povětšinou povahu  
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administrativního či přirozeného monopolu. Činnost v příslušném sektoru je 

poskytována veřejnosti jako takové, tj. všem fyzickým a právnickým osobám, které o 

příslušnou dodávku či službu mají zájem. 

Speciální podskupinou veřejného zadavatele je centrální zadavatel, ten pořizuje 

dodávky či služby nebo stavební práce vlastním jménem na vlastní účet ve prospěch 

ostatních zadavatelů. Odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení nese centrální 

zadavatel. 

 Vymezení veřejné zakázky zákonem o veřejných zakázkách [1] § 7: 

„ Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a 

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

úplatné provedení stavebních prací.“  

2.1. Vývoj zákona o veřejných zakázkách 

 Historie zákona o veřejných zakázkách v podobě, jak jej známe dnes, se datuje od 

roku 1994. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů nebyl plně slučitelný s právem ES. Přijetím zákona č. 40/2004 Sb., došlo 

k transpozici všech tehdy platných směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek do 

právního řádu České republiky [5]. Celkový počet novelizací zákona č. 40/2004 Sb., do 

roku 2006 dosáhl čísla osm a byly k němu vydány Ministerstvem pro místní rozvoj dvě 

prováděcí vyhlášky. Při aplikaci zákona v této podobě se objevilo mnoho problematických 

oblastí, které nešlo řešit pouhým výkladem. Problematické oblasti se vyskytly hlavně 

z důvodu nedokonalé transpozice směrnic ES, především v případech, kdy samotné 

směrnice byly nejasné nebo jejich příslušná ustanovení nejsou příliš konzistentní s českým 

právním řádem. Dalším z vlivů na nedokonalost a špatnou aplikovatelnost zákona bylo 

rozsáhlé připomínkové řízení u jeho vzniku, kdy v mezirezortním připomínkovém řízení 

bylo vzneseno cca 200 zásadních připomínek, dalších 275 pozměňovacích návrhů bylo 

vzneseno v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (schváleno 136).  

 Důvody pro přijetí nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů [1] byly především: 

- absence jednoznačné definice zadavatelů, především v případech, kdy mohlo dojít 
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díky definici v zákoně k souběhu typu zadavatelů, 

- úprava postupů v jednotlivých druzích řízení, 

-  nepružnost zadávacích řízení v případě podlimitních veřejných zakázek, 

- problematika právní úpravy námitek a návaznosti lhůt, 

- nejasnosti při prokazování kvalifikace,  

- nemožnost zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v případě havárií či 

živelných pohrom bez vyhlášení krizového stavu, 

- otázka složení a ustanovování hodnotících komisí, 

- celkové zjednodušení a zpřehlednění zákona, 

- vyjasnění základních pojmů, 

- aj. 

Návrh nového zákona o veřejných zakázkách byl sněmovně předložen vládou dne 

29.7.2005  a to zástupcem vlády ministrem pro místní rozvoj pod číslem sněmovního tisku 

1073 [6]. Zákon byl vyhlášen dne 19. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 

137/2006 Sb., s nabytím účinnosti 1.7.2006.  

2.2. Zákon  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byl do doby dokončení této 

diplomové práce změněn celkem 5x a to: 

- s účinností od 1.6.2007 zákonem č. 110/2007 Sb., [7] kdy se jednalo o tzv. 

kosmetickou změnu v souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky, 

- s účinností od 1.1.2008 zákonem č. 296/2007 Sb., [8] z důvodu konsolidace právní 

normy s pojmy nového insolvenčního zákona, 

- s účinností od 15.3.2008 zákonem č. 76/2008 Sb., [9] obsahující změnu především v 

§ 12 zákona o veřejných zakázkách, kdy vyjímá finanční limity pro stanovení typu 

veřejné zakázky a nově se odvolává na příslušné nařízení vlády, dále pak se 

opravují další nepřesnosti zákona legislativně technického charakteru, 

- s účinností od 1.7.2008 zákonem č. 124/2008 Sb., [10] týkající se především změn 
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při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

- s účinností od 1.1.2010 zákonem č. 41/2009 Sb., [11], změna názvosloví z důvodu 

novelizace trestního kodexu. 

V oblasti veřejných zakázek a koncesí existuje poměrně rozsáhlá judikatura 

Evropského soudního dvora (ESD). Rozsudky ESD sice nejsou obecně právně závazné, 

mají však významnou úlohu při výkladu evropských zadávacích směrnic a tedy i českých 

právních předpisů - zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. 

Je nutné definovat si nejzákladnější pojmy vymezené zákonem tak, aby bylo možno 

navázat následující kapitolou. 

2.2.1. Rozdělení veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se v kontextu znění zákona [1] dělí na základě dvou kritérií a to 

podle předpokládané výše veřejné zakázky a podle věcného předmětu plnění. Samotné 

druhové rozdělení veřejných zakázek má vliv na způsob zadání veřejné zakázky, druh 

použití zadávacího řízení apod. 

Veřejná zakázka podle předmětu plnění 

 Zákon [1] rozděluje veřejné zakázky podle předmětu plnění na veřejné zakázky na 

služby, na dodávky a na stavební práce.  

 Veřejná zakázka na dodávky je podle zákona pořízení věci v právním slova smyslu 

a to věci movité, nemovité, ovladatelné přírodní síly, které slouží k potřebám lidí – tedy 

energie, a to formou koupě, koupě na splátky, nájmem zboží, nebo nájmem zboží s právem 

následné koupě. 

 Pojem veřejná zakázka na stavební práce lze rozčlenit na podskupiny: 

•  veškeré stavební práce, které jsou výslovně specifikovány zákonem [1] a jeho přílohou 

č. 3 (například samotné provedení stavebních činností), 

• veřejná zakázka, kdy předmětem zakázky bude soubor závazků, které budou obsahovat 

stavební, případně stavebně inženýrské činnosti necitované v příloze č. 3 ZVZ, 

• veřejné zakázky, kdy zadavatel svěřil veškerou činnost související s realizací stavební 
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zakázky třetí osobě. 

 Veřejná zakázka na služby je v zákoně [1] definována negativním způsobem – 

veřejná zakázka, která neplní znaky veřejné zakázky na dodávky nebo stavební práce je 

veřejnou zakázkou na služby. Z  pohledu zákona na kategorie nadlimitních a podlimitních 

VZ jsou služby členěny dále v přílohách č. 1 a 2 ZVZ – je nastaven pro tyto služby dle 

příslušné přílohy odlišný limit pro hranice podlimitních a veřejných zakázek [18]. V příloze 

č. 1 zákona [1] jsou uvedeny tzv. prioritní služby, jejichž zveřejnění a plnění jiných 

povinností je nezbytné na komunitární úrovni, zatímco služby uvedené v příloze č. 2 se 

oznamují pouze v rámci České republiky bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu 

[19]. 

Jedním z hlavních důvodů pro toto rozdělení je existence zadávací směrnice EU 

samostatně zaměřené na jednotlivé typy veřejných zakázek dle předmětu plnění [13]. 

V praxi může nastat situace, kdy veřejná zakázka bude obsahovat jak stavební práce, tak 

služby. V tomto okamžiku musí zadavatel využít tzv. těžiště k určení typu veřejné zakázky 

– určení převažujícího plnění.  

Př. 1  

Jsou-li předmětem veřejné zakázky služby i stavební práce, jedná se o veřejnou 

zakázku na služby pouze v případě, kdy hlavním předmětem zakázky nejsou 

stavební práce (jsou pouze nutné k realizaci hlavního předmětu zakázky).   

Př. 2  

Je-li předmětem dodávka zboží (dodávka) i jeho montáž (služba), je převažujícím 

plněním jednoznačně dodávka. Služba není převažujícím plněním, avšak je 

nezbytná ke komplexnímu uskutečnění zakázky.   

Určení typu zakázky podle výše hodnoty 

 Zákon o veřejných zakázkách [1] na rozdíl od předchozí právní úpravy drží 

koncepci, že veřejnou zakázkou je jakákoliv veřejná zakázka bez ohledu na výši 

předpokládané hodnoty. Avšak pro rozlišení veřejných zakázek je zákonem stanovený 

finanční limit pro toto členění. Předpokládanou výši veřejné zakázky (tj. předpokládanou 

výši závazků vyplývající z předmětu plnění veřejné zakázky) zadavatel stanoví ještě před 

samotným zadáním veřejné zakázky. Tzn. vyhodnotí si informace, jakou výši finančních 
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prostředků na zakázku maximálně vynaloží, přihlédne k již uskutečněným zakázkám 

podobného charakteru a stanoví odhad budoucí ceny. Pokud neexistuje zakázka podobného 

charakteru lze předpokládanou výši stanovit průzkumem trhu, samostatným odborným 

posudkem proveditelnosti zakázky (uvedené pak následně může být podkladem pro 

samotné zadávání veřejné zakázky, jelikož obsahuje podrobnější parametry pro 

realizovatelnost veřejné zakázky). 

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (upravuje § 13 až § 16 ZVZ) se vždy 

stanovuje v částce bez DPH a důležitou skutečností je, že zadavatel nesmí rozdělit předmět 

veřejné zakázky, aby nedošlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 

uvedené v tabulce č. 1. 

Tab. č. 1: Rozdělení veřejných zakázek podle finančního limitu dle zákona o veřejných 

zakázkách [1] 

Rozdělení veřejných zakázek podle finančního limitu v Kč bez DPH 

  

Veřejná zakázka malého 

rozsahu Podlimitní veřejná zakázka 

Veřejná zakázka 

(nadlimitní) 

Zadavatel 

na dodávky, 

služby 

na stavební 

práce na dodávky, služby na stavební práce 

na dodávky, 

služby 

na stavební 

práce 

Veřejný 

zadavatel 

uvedený v § 2 

odst. 2 písm. a) 

a b)(Česká 

republika a 

státní přísp. 

organizace 

< 2.000.000 < 6.000.000 2.000.000-3.782.000 6.000.000-146.447.000 >3.782.000 >146.447.000

Veřejný 

zadavatel - 

územně 

samosprávné 

celky, jeho 

příspěvkové 

organizace a 

jiné právnické 

osoby (§ 2 odst. 

2 písm. d) 

zákona) - 

například Česká 

televize. 

< 2.000.000 < 6.000.000 2.000.000-5.857.000 6.000.000-146.447.000 >5.857.000 >146.447.000
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Při stanovení předpokládané výše je důležité zohlednit: 

- předpokládané hodnoty obdobných, případně spolu souvisejících dodávek či služeb, 

které hodlá zadavatel pořídit v průběhu účetního období (mimo dodávek jež 

zadavatel pořizuje opakovaně v průběhu roku podle svých  aktuálních potřeb). 

 Zakázky dle finančního limitu rozděluje zákon [1] na veřejné zakázky malého 

rozsahu, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky nadlimitní. Tabulka č. 1 uvádí 

finanční limity platné pro veřejné zadavatele v období 2008/2009, stanovené prováděcím 

předpisem [20]. 

 U veřejných zakázek na dodávky, které jsou  vypisované Českou republikou - 

Ministerstvem obrany ČR je situace poněkud komplikovanější, jelikož Nařízení vlády č. 

77/2008 Sb., [20] stanoví změněné zvláštní limity uvedeného subjektu pro zboží přímo 

vyjmenované v příloze dotčeného NV. 

 Dále ani pro veřejné zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) nejsou limity 

uvedené v tabulce č. 1 konečné. NV [20] stanoví výjimku – u služeb uvedených v příloze č. 

1 k ZVZ v kategorii 5 (telekomunikační služby), v kategorii 8 (služby ve výzkumu a 

vývoji), a dále pro služby uvedené v příloze č. 2 zákona o veřejných zakázkách. V tomto 

případě je limit i pro uvedené organizace 5.857.000 Kč bez DPH. 

Požadavky práva ES musí splňovat pouze národní právo upravující zadávání 

veřejných zakázek, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než finanční limit stanovený 

nařízením komise ES [12]. Konkrétní zmiňované požadavky jsou stanovené především 

směrnicemi 2004/18/ES [13], 2004/17/ES [14], 89/665/EHS [15], 92/13/EHS [16] vše 

v platném znění. Proto jsou důležité finanční limity stanovené výše uvedeným nařízením, 

jelikož nám vlastně prvotně dělí zakázky na nadlimitní. 

2.2.2. Postupy v zadávání veřejných zakázek 

 Jak je již výše uvedeno, postupy v zadávání veřejných zakázek mají návaznost na 

typ veřejné zakázky podle podkapitoly 2.1.1.  

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 Zákon [1] upravuje tuto oblast „pouze“ ustanovením § 18 odst. 3 ustanovením o 
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona s následným odkazem na  

dodržování § 6, kde je striktně stanoveno: 

   „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ 

 Je tedy na veřejném zadavateli, jakou formou realizuje své postupy pro zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu s ohledem na výše citované ustanovení. Zahájí-li však 

zadavatel zadávací řízení způsobem platným pro zjednodušené podlimitní řízení, je povinen 

nadále v tomto pokračovat tak, jak stanoví zákon. 

Zadávání veřejných zakázek nadlimitních a podlimitních 

 Zadavatel může učinit tzv. předběžné oznámení, kdy sdělí potencionálním 

dodavatelům, že má do budoucna záměr zadat určitou veřejnou zakázku. Níže jsou uvedeny 

jednotlivé způsoby zadávání veřejných zakázek. Podrobný rozbor jednotlivých typů řízení 

zadávání veřejných zakázek by vystačil na samostatnou práci, proto zde uvádím jen krátký 

nástin jednotlivých druhů. 

Zákonem stanovené údaje o veřejných zakázkách se uveřejňují v uveřejňovacím 

subsystému informačního systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz a v Úředním 

věstníku (EU), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku (v případě veřejné zakázky na služby 

podle přílohy č. 2 se však v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku 

zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh) [21].  

Zjednodušené  podlimitní řízení 

Tento způsob zadání veřejné zakázky je určen výhradně pro veřejné zadavatele. Je 

možno ho využít u podlimitních zakázek na služby, dodávky a dále pak u VZ na stavební 

práce do předpokládané výše hodnoty zakázky 20 mil. Kč [21]. Je vyzváno minimálně 5 

dodavatelů k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. Úskalím tohoto zadávacího řízení 

může být situace, kdy zadavatel bude oslovovat stále ty stejné dodavatele k podání nabídky 

a prokázání splnění kvalifikace, aniž by svůj výběr náležitě  odůvodnil. 

Otevřené řízení 

 Nejtransparentnější ze zadávacích řízení. Je otevřené neomezenému počtu zájemců 
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– nabídku může podat kdokoliv. Zadavatel je povinen oznámení otevřeného řízení 

zveřejnit. Z předložených návrhů si zadavatel vybere ten, který je pro něj  nejvýhodnější. 

Nevýhodou tohoto řízení může být přílišná náročnost na vyhodnocení a to v případě, kdy se 

sejde například 30 nabídek.  

Užší řízení 

 Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr zadat veřejnou 

zakázku. Oznámení je zároveň výzvou k podání žádosti o účast. Nabídky mohou podat 

pouze ty osoby, které o to požádaly a byly k tomu následně vyzvány. Zadavatel si může 

stanovit minimální a maximální počet nabídek, které mají být podány. Je nutné mít na 

zřeteli, že zadavatel musí oslovit minimálně 5 zájemců. V první části užšího řízení prokáže 

zájemce kvalifikaci a následně ve druhé části se jedná o řízení o nabídkách. O tom, kdy užít 

otevřené jednání a kdy užší se zákon nezmiňuje. Při volbě typu řízení rozhodující předmět 

veřejné zakázky a dále pak kritérium úspory veřejných prostředků. 

Jednací řízení s uveřejněním 

 Jedná se o nejméně formální řízení, avšak jeho užití je vázáno na speciální 

podmínky dané zákonem. Konkrétně v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo 

soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky. Počet zájemců je 

stanoven na minimálně 3.  

Jednací řízení bez uveřejnění 

 Zadavatel písemně vyzve dodavatele o zájem o účast a po splnění kvalifikace 

k podání nabídek, a to v případě, že v předchozím otevřeném, užším řízení nebo soutěžním 

dialogu byly podány pouze nevhodné či žádné nabídky. Někdy tento způsob zadání bývá 

označován jako zadávání z ruky.  

Soutěžní dialog 

 Bývá použit u zvláště složitých zakázek. Zadavatel oznamuje neomezenému počtu 

dodavatelů úmysl zadat zakázku. Oznámení je výzvou k podání žádosti o účast v soutěžním 

dialogu a k prokázání splnění kvalifikace. Dále je veřejný zadavatel oprávněn specifikovat 
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své potřeby, požadavky a jiné skutečnosti – primární představu. Následně v průběhu 

soutěžního dialogu zadavatel vede jednání s každým zájemcem.Soutěžní dialog je možné 

vést ve více fázích. Cílem je snížit podle předem stanovených hodnotících kritérií počet 

řešení, o nichž bude nadále probíhat soutěžní dialog. Následně jsou zájemci vyzvání tzv. 

druhou výzvou, k podání nabídek na řešení zvolené veřejným zadavatelem. 

Mimo těchto šesti typů zadávacích řízení stanovených zákonem existují zvláštní 

typy řízení a těmi jsou dynamický nákupní systém a řízení na základě rámcové smlouvy. 

Dynamický nákupní systém 

 Jedná se o zvláštní řízení, které probíhá elektronickou formou. Bývá využíván pro 

pořízení běžně dostupných služeb, zboží nebo stavebních prací. Probíhá ve dvou fázích. 

První zaváděcí fáze je realizována v otevřeném řízení. Ve druhé fázi dochází k zadávání 

jednotlivých zakázek podle pravidel tohoto systému. 

Řízení na základě rámcové smlouvy 

 Rámcová smlouva lze uzavřít s jedním nebo více uchazeči. Následně probíhá 

vyzývání k poskytnutí plnění. V případě rámcové smlouvy uzavřené s více uchazeči – 

dochází k soutěžení mezi uchazeči (minitender). 

 



 

Bc. Andrea Kneiflová: Zadávání veřejných zakázek 

2009 12 

  

 

3. Analýza veřejných zakázek v praxi 
 Analýzu veřejných zakázek jsem provedla u vybraných typů veřejných zadavatelů a 

to vzorku krajských úřadů, magistrátů krajských měst, magistrátů či městských úřadů na 

okresní úrovni, krajských soudů, obecních úřadů a organizačních složek státu. Bližší 

seznam institucí, které byly osloveny a zároveň odpověděly na zaslané dotazy, je uveden 

v příloze č. 3 této diplomové práce. Vzorek byl vybírán tak, aby bylo možné srovnat typově 

podobné instituce (dle podobných organizačních struktur, příp. předpisů upravujících 

postupy apod.). Například krajské soudy mají podobnou organizační strukturu, jejich 

nadřízenou institucí je Ministerstvo spravedlnosti, většinou nakládají s obdobným 

množstvím finančních prostředků. Stejně tak organizační složky státu uvedené v tabulce 

fungují na principu jednoho hlavního pracoviště a dalších odloučených po celé republice 

atd. Stejným způsobem bylo přistoupeno i k výběru dalších uvedených oslovených 

subjektů.  

 Použité údaje byly poskytnuty na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Další 

údaje vychází z uvedených zdrojů nebo praktických zkušeností. 

 Celý běh veřejných zakázek jako obchodního případu je možno definovat jako 

lineární proces obsahující fáze [4]: 

 vznik potřeby dodávky, služeb či stavebních prací 

 definování specifikací a požadavků zadavatele 

 reálná nabídka na dodavatelském trhu 

 volba zadávacího řízení 

 respektování pravidel EU a vnitrostátní právní úpravy 

 rámec zadávání 

 obdržení nabídek 

 posouzení a hodnocení nabídek 

 vyjednávání po zadání veřejné zakázky 

 uzavření smlouvy a realizace předmětu plnění  
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 kontrola a placení 

 naplnění kontraktu 

3.1. Postup před zadáním veřejných zakázek 

Veřejní zadavatelé jsou i na základě předpisů upravujících hospodaření s majetkem 

státu, obcí a krajů povinni dodržovat při hospodaření se svým majetkem (příp. majetkem 

státu) zásady hospodárnosti. Po celou dobu realizování veřejné zakázky (už od 

předzádávací fáze) je nutno mít neustále na mysli cíl právní úpravy veřejných zakázek – 

úsporu veřejných prostředků. 

Vznik potřeby dodávky, služeb či stavební prací 

 Z ekonomického hlediska slouží veřejné zakázky k zabezpečení chodu orgánů 

veřejné správy plněními, které tyto orgány nechtějí nebo nemohou zabezpečit vlastními 

zaměstnanci [4].   

V první fázi si zadavatel vymezuje, zda se jedná skutečně o veřejnou zakázku – 

hodnocením splnění znaků VZ: 

- úplatnost (VZ nemůže být dar, bezúplatné provedení prací apod.), 

- smluvní vztah. 

Následuje schválení rozpočtu, tj. – otázka, kolik finančních prostředků bude možno 

vynaložit  na realizaci dané zakázky.  

U vymezení předmětu veřejné zakázky musí zadavatel vyhodnotit předmět veřejné 

zakázky tak, aby nedošlo k dělení předmětu zakázky za účelem vyhnutí se finančním 

limitům viz. tabulka č.1, a dále pak zohlednit dobu trvání smlouvy. 

Zadavatel musí předvídat množství a druh požadovaného plnění v určitém časovém 

horizontu.  

Kritéria viz.[4] pro vymezení předmětu veřejné zakázky: 

- finanční možnosti zadavatele, 

- možný okruh dodavatelů na určený předmět veřejné zakázky, 
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- provozní požadavky zadavatele, 

- organizační strukturu zadavatele, bezpečnostní a jiná rizika, 

- již zmiňovaný schválený rozpočet. 

Je běžnou záležitostí, že veřejný subjekt, svěřuje samostatné zadávání veřejných 

zakázek svým organizačním složkám, které samy o sobě právní subjektivitu nemají 

(například městské části).  

 Při dotazování na subjekty uvedené v příloze č. 1 na veřejné zakázky malého 

rozsahu jsem zjistila, že spousta subjektů má odlišné představy o tom co to veřejná 

zakázka malého rozsahu je, a že chybí povědomí o tom, že hodnota veřejné zakázky 

malého rozsahu je v rozmezí 0,10 Kč – 2. mil (případně 6 mil. u stavebních prací). 

Dotazované instituce vznášely doplňující dotazy, ze kterých jsem zjistila, že za veřejné 

zakázky malého rozsahu jsou považovány ty veřejné zakázky, které jsou povětšinou 

upraveny vnitřním předpisem instituce např. od výše 40 tis. Kč. Zde je nutno upřesnit, že 

veškerá výkladová stanoviska upravující pojem veřejné zakázky se shodují v tom, že i 

výdaj z veřejných prostředků ve výši 1 Kč je veřejnou zakázkou a mělo by být tudíž 

vynakládán  na základě jednání transparentního, nediskriminačního a vedeného v souladu 

se zásadou rovného zacházení.  

Definování specifikací a požadavků zadavatele 

 Definování specifikace předmětu veřejné zakázky probíhá čistě na základě uvážení 

zadavatele. Je však jedním z nejdůležitějších kroků, jelikož má za následek následné 

odpovídající předložení nabídky.  Platí zde přímá úměra -  nevhodně definovaný požadavek 

zadavatele = nabídka neodpovídající skutečným požadavkům zadavatele. 

 Primárně definují specifikaci předmětu veřejné zakázky například jednotliví 

referenti odborů, případně může být definice obsažena ve studii proveditelnosti daného 

projektu, ke kterému se vypsání zakázky vztahuje.  

Velmi častým jevem poslední doby bývá spolupráce veřejných zadavatelů 

s externími poradenskými firmami v případě složitějších zakázek. V příloze č. 3 je 

uveden přehled, kteří oslovení veřejní zadavatelé využívají služeb externích poradenských 

firem při zadávání veřejných zakázek. Je zajímavé, že tento institut nevyužívají pouze 
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krajské soudy a dále pak Úřad práce Ústí nad Labem, Zemědělská vodohospodářská 

správa. Tuto skutečnost lze odůvodnit: 

a, neexistencí složitějších zakázek u kterých by bylo externí poradenství zapotřebí, 

b, odborností zaměstnanců, kteří se zabývají zadáním veřejné zakázky, 

c, nedostatkem finančních prostředků na služby externí poradenské firmy. 

 Při provádění průzkumu k této diplomové práci jsem se setkala i s názorem, že 

využití služeb externí poradenské firmy může být pokládáno za pouhý alibismus, za doklad 

o neschopnosti  i o neodbornosti zaměstnanců či za plýtvání veřejnými prostředky. 

K tomuto názoru se osobně nepřikláním, jelikož využití institutu externího poradenství u 

složitějších zakázek může naopak přinést úsporu rozpočtových prostředků, například tím, 

že se podaří hned v první fázi správným a přesným vydefinováním předmětu veřejné 

zakázky předejít opakování a upřesňování zadání.  

Je paradoxem, že Ministerstvo pro místní rozvoj (které je mimo jiné gestorem 

legislativy v oblasti veřejných zakázek) vypsalo v roce 2007 veřejnou zakázku na 

Poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek. Předmětem této veřejné zakázky byla 

poradenská činnost, konzultace, sepisování právních rozborů, stanovisek, analýz a dalších 

právních činností. Na základě chybně vydefinované zakázky však tato musela být zrušena, 

a to s tímto odůvodněním viz.[27]: 

 „a) předmět veřejné zakázky se vztahoval výhradně na oblast veřejných zakázek a 

nezahrnoval poradenství v oblasti legislativního procesu, jehož potřeba se ukazuje jako 

nezbytná. 

b) na základě organizačních změn na straně zadavatele došlo k faktickému spojení agendy 

veřejných zakázek a oblasti koncesních smluv. 

c) zadavatel s ohledem na výše uvedené a s ohledem na zákaz dělení předmětu veřejné 

zakázky nemá jinou možnost než zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zrušit, zvýšit 

resp. nově stanovit předpokládanou hodnotu a zahájit nové zadávací řízení.„ 

Reálná nabídka na dodavatelském trhu 

Před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím 
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„technického dialogu“ vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít při přípravě 

zadávací dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit hospodářské 

soutěži [13]. Tímto je myšlen postup vedoucí ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, zjištění aktuální situace na trhu – rozhodné pro skutečnost volby typu řízení. 

3.2. Postup zadání veřejných zakázek 

 Zákon o veřejných zakázkách [1] dopadá na veřejnou zakázku od zahájení 

zadávacího řízení.  Od tohoto okamžiku je nutné plně respektovat literu zákona.  

Volba zadávacího řízení 

 Zadavatel podle výše hodnoty veřejné zakázky a druhu plnění zvolí typ zadávacího 

řízení. Druhy zadávacích řízení jsou uvedeny v podkapitole 2.2.2.  

 V příloze č. 1 této diplomové práce jsou uvedeny u dotazovaných subjektů objemy 

vynaložených finančních prostředků na veřejné zakázky. Jak je z následujících grafů 

přílohy č. 2 patrné,  u magistrátů a krajských úřadů převažují u vynakládaných finančních 

prostředků veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní. U ostatních subjektů převažují veřejné 

zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky podlimitní. Nelze však jednoznačně říci, že by 

se dotazované subjekty setkaly jen s určitým typem veřejných zakázek. Avšak například 

menší obce, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, budou s velmi malou 

pravděpodobností zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu postupem platným pro 

podlimitní veřejné zakázky. Je totiž velmi pravděpodobné, že v méně pro zadavatele 

známem druhu zadávacího řízení by se tento zadavatel dopustil chyby.  

 Volbu zadávacího řízení v praxi často ovlivňují vnitřní směrnice dané organizace 

nebo například instrukce nadřízené instituce. V provedeném průzkumu to byly mimo jiné 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Obecně pokud vnitřní směrnice organizace existuje a je zaměřena nejen na veřejné zakázky 

malého rozsahu, tak upravuje i způsoby volby druhu zadávacího řízení, například podle 

předpokládané ceny zakázky, druhu plnění apod. 

Respektování pravidel EU a vnitrostátní právní úpravy 

 U zadávání veřejných zakázek je respektování pravidel EU dáno začleněním 
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příslušných zadávacích směrnice EU do právních norem České republiky. V praxi je 

dodržování těchto rámců dohledováno ÚOHS (blíže rozvedeno v podkapitole 3.3.).   

Jedním z úkonů veřejného zadavatele, který by neměl být opomíjen je zveřejňování 

VZ, a úkonů s nimi souvisejících. ÚOHS ve své výroční zprávě za rok 2008 [25] uvádí jako 

jeden z nejčastějších prohřešků zadavatelů neuveřejnění výsledku zadávacího řízení. 

 

Rámec zadávání 

Veřejné zakázky malého rozsahu 

Jak již bylo uvedené v předchozích odstavcích, u většiny dotazovaných institucí existují 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nelze tedy univerzálně 

říci jednotný postup, který je aplikován v praxi. 

 Například krajské soudy mají jako nosnou normu Instrukci Ministerstva 

spravedlnosti, ve které je stanoveno ohledně veřejných zakázek malého rozsahu pouze to, 

že v případě VZ malého rozsahu nad 40 tis. Kč je potřeba vyhotovit schvalovací doložku o 

tom, že byl výběr učiněn v souladu se zákonem [1] konkrétně § 6. Dále již není řečeno nic 

o způsobu výběru dodavatele například na službu v hodnotě 1,5 mil. Kč.  

 Ostatní instituce jsou na tom již poněkud lépe viz. tabulka č. 3. Jejich interní 

předpisy však často nejsou zveřejněny, takže případný uchazeč vlastně nemá možnost, jak 

se zúčastnit případného poptávkového řízení, protože se nemůže dopracovat k informaci o 

tom, v jakých případech vlastně poptávkové řízení bývá vypsáno. Znovu zdůrazňuji, že 

veřejné zakázky malého rozsahu sice po dílčích částech vypadají zanedbatelně, ale při 

součtu celkových hodnot za rok, či případně delší časové období, se dostaneme na velmi 

zajímavá čísla, která jdou do miliónů korun.  

 Příkladem úpravy veřejných zakázek malého rozsahu může být Směrnice č. 

2/2008/smě o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Šternberka [29]. Uvedené 

stanovuje, že je u zakázky do 100 tis. Kč na dodávky a služby, a u VZ na stavební práce do 

300 tis. lze zadat objednávku přímo, a teprve nad uvedené hodnoty se provádí zjišťování 

trhu. Uvedené není přímo příkladem transparentního jednání. 
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Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní 

 Jak již bylo řečeno, i tento druh zadávání veřejných zakázek může upravovat vnitřní 

směrnice organizace nebo nadřízené instituce.   

 Jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.2.2., zadavatel  vyzývá vždy dodavatele 

k prokázání kvalifikace a to základní a odborné. Zákon [1] stanovuje nevyvratitelnou 

právní domněnku, že pokud dodavatel kvalifikaci nesplní, není způsobilým k plnění 

veřejné zakázky. Dodavatelům je dána možnost prokázat splnění části kvalifikace 

prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a nově i prostřednictvím 

certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Kvalifikace se prokazuje 

jednokolově. Kvalifikace jsou zákonem stanovené podmínky uvedené v §50 – 62 ZVZ[1] 

rozdělení na dílčí kvalifikace a to: 

- základní kvalifikační předpoklady, 

- profesní kvalifikační předpoklady, 

- ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, 

- technické kvalifikační předpoklady. 

Častým problémem u prokazované kvalifikace bývají přemrštěné kvalifikační 

podmínky zadavatele, kdy se už může jednat o zjevnou diskriminaci případného uchazeče. 

Například viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. 1 Afs 20/20208 – 152 [30]. 

V uvedeném byla zamítnuta kasační stížnost podaná ÚOHS, ve věci žalobce Lumius s.r.o. 

proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, osoba zúčastněná na řízení 

Česká národní banka.  Česká národní banka při zadávání veřejné zakázky v roce 2006 na 

dodávku elektřiny požadovala, aby uchazeč o veřejnou zakázku doložil prohlášení, že 

uchazeč o veřejnou zakázku je v roce 2006 dodavatelem elektřiny do více než 500 

odběrných míst na hladině vysokého napětí. Proti uvedenému podala společnost Lumius 

s.r.o. návrh na přezkum úkonů zadavatele k ÚOHS. Následně Krajský soud v Brně i 

Nejvyšší správní soud v Brně dospěl ke stanovisku, že uvedený požadavek nebyl 

zařaditelný pod § 56 ZVZ a jednalo se o zjevnou diskriminaci uchazeče a o porušení § 6 

ZVZ. Je tedy nezbytné, aby kvalifikační předpoklady bezprostředně souvisely s předmětem 

veřejné zakázky. Podmínky, pro které může zadavatel uchazeče vyloučit musí být uvedeny 

v zadávací dokumentaci, resp. v oznámení a nelze je stanovovat ex post.   
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Neméně obvyklou situací také bývá u předložené kvalifikace situace, kdy dodavatel 

splňuje kvalifikaci, avšak chybně naformuluje prohlášení, nebo opomene některé doklady 

prokazující kvalifikaci doložit. ÚOHS ve svém výkladovém  stanovisku [31] doporučuje 

vyžádat si doplnění údajů v kontextu § 59 odst. 4 ZVZ [1]. To vše s odůvodnění, že 

v opačném případě se zadavatel může připravit o možnost získat jinak výhodnou nabídku. 

U zjednodušeného podlimitního řízení, užšího řízení, jednacího řízení bez 

uveřejnění je vhodné velmi pečlivě zvážit oslovovaný výběr dodavatelů tak, aby 

nedocházelo v případně zákazech podobného charakteru k oslovování stále stejných 

dodavatelů (jak doporučují metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj). 

S ohledem na jednotlivé typy výběrových řízení je nutné v zadávací dokumentaci 

dodržovat jednotlivé druhy lhůt. V praxi platí základní pravidlo, že lhůta pro každý úkon 

zadavatele by měla být přiměřená, reálná a odpovídající složitosti a rozsahu předmětu 

každé veřejné zakázky tak, aby dodavatelé byli schopni učinit požadovaný úkon ve lhůtě 

k tomu zadavatelem stanovené. Jednotlivé lhůty jsou upraveny v § 39- 42 ZVZ. Lhůty 

vymezené zákonem jsou stanoveny kalendářními dny.  

Zadávací (nebo poptávková) dokumentace je nejdůležitějším dokumentem celého 

běhu veřejné zakázky. Veřejní zadavatelé jejím zpracováním mohou v těch 

nejkomplikovanějších případech pověřit jejím zpracování například externí firmu a jak již 

bylo zmíněno i tak činí. V drtivé většině případů však zadávací dokumentaci zpracovávají 

zaměstnanci zadavatele. Průzkumem u veřejných dodavatelů bylo zjištěno (viz. příloha č. 

3), že počet pracovníků, kteří mohou zpracovávat zadávací dokumentaci se liší od typu 

instituce a především organizační struktury. Existují tři typy řešení zadávací dokumentace 

zadavatelem. U menších institucí typu obecní úřady jsou zpracováním zadávací 

dokumentace pověřeni většinou pracovníci, kteří se zabývají i jinými pracovními 

činnostmi. Druhým způsobem je zpracování zadávací dokumentace přímo příslušným 

referentem odboru nebo oddělení, kde potřeba vypsání veřejné zakázky vznikla. Při tomto 

způsobu se jedná o dá se říci roztříštěnost. U třetího způsobu dochází ke koordinované 

spolupráci se samostatným oddělením veřejných zakázek, které provádí zpracování 

zadávací dokumentace na základě předložených podkladů a zároveň vykonává dohled i 

konzultační činnost    

Elektronické zadávání VZ 
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 Elektronické zadávání veřejných zakázek v České republice je ovlivněno usnesením 

vlády ČR, kterým schválila Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2006 - 2010. Jeho cílem je především podpora jednotlivých kroků 

elektronického zadávacího řízení, implementace legislativního rámce elektronického 

zadávání veřejných zakázek do praxe, podpora elektronického podávání objednávek, 

podpora elektronické výměny účetních dokladů, podpora elektronických plateb, podpora 

dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů. 

 U elektronického zadávání veřejných zakázek je nutno rozlišovat: 

a) elektronické prostředky – síť a služby elektronických komunikací, 

b) elektronické nástroje  - technická zařízení nebo programová vybavení, případně jejich 

součásti, 

c) elektronické úkony – úkon jednající osoby provedený prostřednictvím elektronického 

nástroje.  

 Dotazované instituce uvedené v příloze č. 3 této práce se vyjadřovaly i 

k elektronickému zadávání veřejných zakázek. Z 35 tázaných odpovědělo kladně na 

elektronické zadávání veřejných zakázek 23.  Další instituce uvedly, že využívají alespoň 

elektronických nástrojů jako je elektronický podpis, uveřejňování na elektronickou úřední 

desku apod. 

Výhody fungujícího elektronického zadávání jsou úspora, jednoduchost a 

transparentnost.  

Obdržení nabídek 

 Ve lhůtě do skončení možnosti podat nabídku může zadavatel podávat doplňující 

informace k zadávací dokumentaci tak, aby tyto doplňující informace byly přístupné všem 

uchazečům. 

 Poměrně častou situací u těch zadavatelů, kde nejsou veřejné zakázky zadávány 

pravidelně je často problém s příchozí podatelnou, kdy zaměstnanec podatelny i přes nápis 

na obálce NEOTEVÍRAT, obálku otevřou. Těmto situacím je možno předcházet 

důsledným zaškolováním dotčených zaměstnanců.  
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Posouzení a hodnocení nabídek 

Výběr komise pro otevírání obálek a hodnotící komise je čistě záležitostí 

zadavatele, tzn. u soudu předsedy soudu, u obce rady obce(v případě, že si tuto roli 

nevyhradí zastupitelstvo) apod.  Tato komise otevírá obálky s nabídkami, kontroluje 

úplnost nabídek, vyřazuje nabídku v případě její neúplnosti. 

Nekompletnost nabídky 

Pokud se týká neúplnosti formy doložení dokladů, obecně platí, že lze vyzvat 

dodavatele k doplnění kopií předložených dokladů o příslušné originály či úředně 

ověřené kopie viz. výše uvedené. 

Pokud však dodavatel splnění příslušné části kvalifikace neprokázal vůbec, tzn. 

v jeho dokladech o kvalifikaci zcela chybí požadovaná informace či doklad, zadavatel není 

oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. chybí zcela výpisy z evidence Rejstříku 

trestů či výpis z obchodního rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.). 

Příslušnou částí kvalifikace se přitom rozumí každý jednotlivý kvalifikační předpoklad, 

nikoliv skupina kvalifikačních předpokladů (základní, profesní apod.). V těchto případech 

plně nastupuje aplikace ust. § 60 zákona, kdy je zadavatel povinen dodavatele, který 

nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, vyloučit z účasti v zadávacím řízení.  

V případě, že nabídka ve své další části je nekompletní, například chybí podpisy, 

nabídková cena či jiné náležitosti požadované v zadávací nebo poptávkové dokumentaci, je 

uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení 

Z průzkumu viz. příloha č. 3 je evidentní, že počet vyřazených nabídek je dána 

množstvím zrealizovaných veřejných zakázek a nikoliv přílišnou horlivostí té či oné 

instituce.  

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise ustanovená v souladu se zákonem 

(požadavky na počet, odbornost apod.). Je tedy vyloučeno, aby komise byla jmenována na 

stálo. Tato skutečnost byla ověřena i v praxi, kdy viz. příloha č. 3 veřejní zadavatelé 

uváděli skutečnost, že komise jsou obměňovány. Výjimku mezi komisemi (co se týče 

obměňování) tvořily komise pro vyhodnocování nabídek zaslaných v poptávkových 

řízeních veřejných zakázek malého rozsahu týkající se například správy budov apod. 

Komise o svém hodnocení nabídek sepíše záznam a předloží jej zadavateli k určení výběru 
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uchazeče. 

Zrušení zadávacího řízení 

U veřejných zakázek malého rozsahu lze zrušit zadání této veřejné zakázky 

například tehdy, pokud si to zadavatel přímo vyhradí v poptávkové dokumentaci – 

z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků. 

U veřejných zakázek podlimitních i nadlimitních rozlišujeme, zda má zadavatel 

povinnost nebo možnost zakázku zrušit viz.[1]. Zákonem stanovená povinnost zrušit VZ je 

v případě, kdy : 

- nebyly ve stanovené lhůtě podané žádné nabídky,  

- byli z řízení vyloučeni všichni dodavatelé,  

- neposkytnutí součinnosti a následné nemožnosti uzavření smlouvy s posledním 

 uchazečem v pořadí, s nímž uzavření smlouvy bylo možné,  

- pokud v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy ani 

poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné v tomto jednacím řízení s 

uveřejněním smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí k 

předložení upraveného návrhu smlouvy nebo nebyl podán dostatečný počet nabídek 

nebo po posouzení podaných nabídek by měl být hodnocen menší než zadavatelem 

stanovený počet nabídek, nepřipustil-li zadavatel ve výzvě k podání nabídky jednání 

o nabídkách i s nižším počtem uchazečů, než který uvedl ve výzvě k podání 

nabídky. 

Možnost veřejného zadavatele zrušit veřejnou zakázku je stanovena v případech: 

- při nenaplnění stanoveného minimálního počtu zájemců, 

- počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, jednacím 

řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu byl nižší či roven minimálnímu 

zákonnému počtu a nabídku podá menší počet uchazečů než zadavatelem vyzvaný, 

- neposkytnutí součinnosti vybraným uchazečem, 

- vymizení důvodů pro pokračování v zadávacím řízení, v důsledku podstatné změny 

okolností nastalých v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel nemohl 
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předvídat ani ovlivnit, 

- pro důvody hodné zvláštního zřetele, u kterých nelze požadovat po zadavateli, aby 

v zadávacím řízení pokračoval (např. nedostatek rozpočtových prostředků, 

nabídnuté nepřiměřeně vysoké ceny apod.), 

- nebyl-li zadavatel schopen při uzavírání rámcové smlouvy vybrat takový počet 

uchazečů, jaký stanovil v zadávací dokumentaci, 

- do doby rozhodnutí o výběru pokud byla podána jen jedna nabídka, nebo pokud 

byly podány či měly být vyhodnoceny pouze nepřijatelné nabídky. 

U dotazovaných veřejných zadavatelů viz. příloha č. 3,  došlo ke zrušení veřejných 

zakázek nejčastěji u magistrátů, krajských úřadů a organizačních složek státu a to především 

v přímé úměře na objem zadávaných veřejných zakázek (u OSS veřejné zakázky malého 

rozsahu).  

Pro uvedení příkladu důvodu hodného zřetele pro zrušení veřejné zakázky nelze 

použít například ztrátu důvěry. O uvedeném rozhodl ÚOHS ve svém druhostupňovém 

rozhodnutí č.j.R212,214/2007/03-03909/2008/310-KK [28]. Zde Česká republika – 

Ministerstvo financí zrušila veřejnou zakázku na Správu finančních prostředků na 

financování protipovodňových opatření. Argumentací ministerstva financí byla ztráta 

důvěry způsobená podáním uchazeče na zadavatele týkající se jiného smluvního vztahu. 

Tuto argumentaci ÚOHS zamítl s odůvodněním, že zrušením zadávacího řízení došlo de 

facto k vyloučení uchazeče, což je možné pouze z důvodu nesplnění zákonných nebo jiných 

podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.  

Vyjednávání po zadání veřejné zakázky 

 Zákon dává možnost  následného zrušení zadávacího řízení pro nesoučinnost 

zadavatele v průběhu kontraktačních jednání. V praxi je uvedené ojedinělým jevem. Je 

nutné mít na zřeteli, aby se při vyjednávání nezměnil příliš obsah smlouvy tak, aby došlo ke 

změně podmínek stanovených zadávací dokumentací nebo nabídkou.  

Uzavření smlouvy a realizace předmětu plnění  
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Kontrola a placení 

Naplnění kontraktu 

3.3. Dohledová  a přezkumná činnost nad zadáváním VZ 

Dohledem nad zadáváním veřejných zakázek je od roku 1995 ze zákona [1], [17] 

pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS je ústředním orgánem státní správy 

zcela nezávislým ve své rozhodovací činnosti. ÚOHS preferuje preventivní činnost nad 

represivní. Hlavním záměrem zákonodárce byla snaha, aby měl ÚOHS na mysli při 

přezkumném řízení výsledek posílení transparentnosti a nediskriminace uchazečů o VZ. 

Zajímavostí je, že odbor dohledu nad dodržováním veřejných zakázek je zmocněn také 

k výkladu předmětného zákona [1]. 

ÚOHS každoročně provádí dvě až tři kontroly, při nichž prověřuje zadávání 

zakázek vybraného zadavatele za delší časové období. Kontroly jsou zpravidla prováděny 

u zadavatelů, u nichž se dříve vyskytly ve větším počtu případů problémy s dodržováním 

zákona o veřejných zakázkách. 

V České republice existuje dvoustupňový model přezkumného řízení v oblasti 

veřejných zakázek. V prvním stupni přezkoumává postup zadavatele Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a to konkrétně ve správním řízení, kdy rozhoduje 

příslušný ředitel odboru veřejných zakázek. Do okamžiku ukončení veřejné zakázky může 

ÚOHS ukládat nápravná opatření – vrátit zpět do soutěže o veřejnou zakázku vyloučeného 

uchazeče, zrušit celé zadání veřejné zakázky apod. V případě, že již byla veřejná zakázka 

realizována a došlo ke zjevnému porušení zákona, může uložit pouze pokutu. V případě, že 

je podán rozklad rozhodnutí, rozhoduje o konečném verdiktu předseda ÚOHS na základě 

návrhu svého poradního orgánu – rozkladové komise. Proti pravomocnému rozhodnutí 

ÚOHS je následně možno obrátit se s žalobou a to konkrétně na následující instance – 

Krajský soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud.  Zajímavou skutečností je, že v roce 

2008 Krajský soud v Brně rozhodl 25 žalob z celkového počtu podaných 44, a to 

s výsledkem 17 ve prospěch ÚOHS. Lze tedy říci, že druhostupňová rozhodnutí byla 

potvrzena v 68 % případů, v roce 2007 to bylo 61%, a v roce 2006 66%.  

 ÚOHS provádí dva druhy přezkumného řízení a to konkrétně návrhové řízení a 
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řízení z vlastního podnětu. V rámci návrhového řízení se jedná o návrh na přezkum 

podaný uchazečem o VZ k orgánu dohledu.  Zákon [1] totiž zakazuje u námitek podaných 

uchazečem, pokud dotyčný zároveň podá ve lhůtě návrh k ÚOHS, uzavřít ve lhůtě do 45 

dnů od obdržení námitek smlouvu. V této lhůtě může ÚOHS učinit všechna opatření 

vedoucí k nápravě stavu. Z tohoto důvodu tedy platí obecná teze, že přezkumné řízení 

návrhové by mělo trvat max. 15 dnů. Návrh na přezkum lze podat především proti: 

a) zadávacím podmínkám, 

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, 

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, 

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 

e) použití druhu zadávacího řízení. 

Ovšem pro případného uchazeče není podání návrhu na přezkum jednoduchou 

záležitostí, jelikož musí při podání návrhu na přezkum složit kauci ve výši 1% nabídkové 

ceny navrhovatele. Institut kauce lze obejít a to tak, že uchazeč podá podnět k ÚOHS, který 

je povinen jej prošetřit. V případě, že se při prověřování podnětu ukáže porušení zákona, je 

zahájeno správní řízení z vlastního podnětu, což může mít za následek i vydání 

předběžného opatření předsedou ÚOHS.  

 V příloze č. 1 této diplomové práce jsou uvedeny v tabulce údaje o dohledové 

činnosti ÚOHS, které vycházely z výročních zpráv uvedeného Úřadu, a to konkrétně 

v letech 2006 až 2008 [22], [23], [24]. Z těchto údajů je evidentní, že počet podání 

adresovaných ÚOHS je rok od roku nižší.  Další údaje jako počet zahájených správních 

řízení a vydaná rozhodnutí však tak klesající tendenci nemají.   

3.3.1. Správní delikty v oblasti  veřejných zakázek 

 Podle § 120 odst. 1 ZVZ[1], se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že: 

„a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento 

postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře 

smlouvu s uchazečem podle § 82, 

b)  zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84, 

c)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebo 

d)  nesplní povinnost stanovenou v § 146 a v 147 pro uveřejňování.“ 
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Nejzávažnější pochybení dle výroční zprávy ÚOHS za rok 2008 [24] jsou zadávání 

zakázek přímo bez výběrových řízení, bezdůvodné omezování soutěžního prostředí, 

zvýhodňování určitých výrobců či dodavatelů. Může se to zdát neuvěřitelné, že v dnešní 

době může existovat veřejný zadavatel, který zadá nadlimitní veřejnou zakázku přímo 

jedinému dodavateli bez zadávacího řízení. Jako příklad zadání zakázky přímo bez 

výběrového řízení, je možno uvést pochybení VOP 026 Šternberk z roku 2006. Uvedený 

veřejný zadavatel nevypsal výběrové řízení na ekologickou likvidaci, ale uzavřel přímo 

smlouvu se společností ZEVETA AMMUNITION. Jednalo se o veřejnou zakázku na 

služby v hodnotě cca 7 mil. Kč a nesplňovala zákonem stanovené podmínky pro výjimku 

v zadávání veřejných zakázek. Uvedené bylo zkonstatováno v druhostupňovém rozhodnutí 

ÚOHS ze dne 22.12.2008 č.j. R172/2008/02-25891/2008/310-AS, které nabylo právní moci 

dne 6.1.2009 [25] a byla uložena pokuta 100 tis. Kč. Dále se dotčený zadavatel dopustil 

chybného určení předpokládané hodnoty zakázky. V následné smlouvě s vybraným 

uchazečem je ustanovení o ceně za poskytnuté služby – 323 Kč bez DPH za jeden kus a 

nikoliv počet munice násobený cenou za jeden kus.  

Archivace zadávacích podkladů 

 Zadavatel je povinen dle § 155 ZVZ [1] uchovávat kompletní dokumentaci o 

veřejné zakázce po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Tato lhůta může být i delší a to na 

základě vnitřního předpisu organizace, který upravuje problematiku archivnictví a spisové 

služby. Například u krajských soudů, je tato lhůta 10 let. Vzhledem ke stávající praxi 

kontrolních institucí je doporučeno uchovávat veškerou dokumentaci, která byla o veřejné 

zakázce zadavatelem zpracována nebo zadavateli poskytnuta elektronickými prostředky. 

Dalším možným prodloužením lhůty uchovávání písemností týkajících se VZ je 

spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků EU – zde lhůta činí 10 let. 

 Mezi dokumenty u kterých je doporučená archivace patří: 

- oznámení nebo výzva o zahájení zadávacího řízení, smlouva uzavřená na realizaci veřejné 

zakázky včetně dodatků, zadávací dokumentace a dokumentace soutěžního dialogu, 

nabídky uchazečů včetně obálek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o 

vyloučení uchazeče, žádosti o objasnění předložených informací, dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám, žádosti o písemné vysvětlení nabídek + jejich vysvětlení 
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uchazečem, žádost o účast v zadávacím řízení, kvalifikační dokumentace, kvalifikační 

doklady, protokoly o jednání hodnotící komise, protokoly z jednání v jednacím řízení 

s uveřejněním, smlouvu mezi dodavateli (tam kde společně prokazují kvalifikační 

předpoklady), prohlášení o nepodjatosti, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, 

oznámení o výsledku zadávacího řízení, písemnou zprávu zadavatele, písemné výzvy, 

případné námitky dodavatele a písemná rozhodnutí o nich.  Vhodné je doložit i případnou 

vnitřní směrnici organizace, podle které byla zakázka zadána (hlavně u veřejných zakázek 

malého rozsahu). 

 V případě nedodržení podmínky archivace po stanovenou dobu, se jedná o správní 

delikt, který může být sankcionován až do výše 10 mil. Kč. 

 Archivace dokumentace veřejné zakázky je jediným možným způsobem vedoucím 

k ověření postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Paradoxní je ustanovení § 121 

ZVZ [1], které umožňuje prošetření správního deliktu po dobu 10-ti let od jeho spáchání. 

Proto lze jen jednoznačně doporučit archivaci dokumentů souvisejících s veřejnou 

zakázkou po dobu 10-ti let. 

 Správní delikty v této oblasti nejsou častou záležitostí, ÚOHS  byly řešeny 

především v období platnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 

199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Oblast archivace dokladů je jednou z oblastí, 

kdy je preventivní působení ÚOHS nejvíce znatelné. 
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4. Návrhy a doporučení 

4.1. Návrhy a doporučení pro zadavatele 

První opatření a návrhy jsou směřovány k veřejným zadavatelům.  

4.1.1.  Vnitřní směrnice organizace 

 Jako nejdůležitější návrh na opatření u organizací považuji kvalitně zpracovanou 

vnitřní směrnici. Jak by měla vypadat samotná směrnice nelze univerzálně určit – vzhledem 

k již popsaným odlišnostem organizací. V příloze č. 5 uvádím návrh směrnice pro 

Krajský soud Ostrava včetně vzoru poptávkové dokumentace. Krajský soud jako 

organizační složka státu je přímo podřízená Ministerstvu spravedlnosti, a proto je nosnou 

směrnicí Instrukce Ministerstva spravedlnosti [3]. Jak však již bylo uvedeno, není v této 

instrukci ošetřena podrobněji problematika veřejných zakázek malého rozsahu. Dále se u 

krajského soudu nevyskytují ve veřejné zakázky nadlimitní nebo podlimitní, proto je 

zpracování jejich postupů redundantní. Z uvedených důvodů jsem jako vzorovou 

zpracovala do přílohy č. 5 směrnici upravující postupy pouze pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. Považuji za důležité zopakovat, že i u org. složek státu, kde již 

například existuje organizační směrnice nadřízené instituce, je důležité zpracovat vnitřní 

směrnici organizace tak, aby pokrývala všechny druhy organizací využívaných způsobů 

zadávání veřejných zakázek. 

 V kontextu vnitřní směrnice je důležité neopomenout její zveřejnění tak, aby byla 

dostupná nejen pro všechny zaměstnance zadavatele, kteří se veřejnými zakázkami 

zabývají, ale i pro potencionální uchazeče o veřejnou zakázku. 

4.1.2. Volba vhodné organizační struktury 

Tam, kde je to z personálního hlediska možné, doporučuji jako vhodné řešení 

změnit organizační strukturu subjektu tak, že vznikne samostatné oddělení veřejných 

zakázek. To by se podílelo na zadávací činnosti, poskytovalo konzultační činnost pro 

vypracování podkladů a zároveň by vykonávalo kontrolní postupy. 
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4.1.3. Důsledná kontrolní a evidenční činnost organizace 

 Při sběru podkladů pro tuto diplomovou práci jsem si uvědomila, že veřejné 

zakázky u organizací jsou evidovány často velmi chaoticky a roztříštěně. Nedovedu si tedy 

představit, že by samostatná kontrolní činnost u organizace s roztříštěnou evidencí 

veřejných zakázek mohla probíhat jednoduchým a transparentním způsobem.  

 Vzhledem k již zmiňovanému objemu zadávaných veřejných zakázek malého 

rozsahu se mé další doporučení týká většího apelu na sjednocenost evidence veřejných 

zakázek jako takových u organizací. Jednotná evidence bude mít za výsledek i lepší 

vyhodnocování výstupů ze zadávaných veřejných zakázek, aplikace těchto výsledků do 

směrnic apod. 

4.1.4. Nepodceňování využití externích poradenských služeb 

 I přes již zmíněné doporučení vzniku oddělení veřejných zakázek, je mým dalším 

doporučením nepodceňování využití externích poradenských služeb. U malých institucí 

typu obce s minimálním počtem veřejných zakázek je odůvodnitelné využití těchto služeb 

nenapadnutelné. Ovšem i u větších institucí se samostatným oddělením veřejných zakázek 

může nastat situace, kdy se vyskytne veřejná zakázka natolik složité povahy, že externí 

poradenská společnost může zajistit úsporu veřejných prostředků. Proto je více než 

vhodné zvyšovat povědomí i mezi veřejností, že toto není nic nekalého (v již zmíněných 

odůvodněných případech), a nejedná se o plýtvání veřejných prostředků nýbrž naopak. 

4.2. Návrhy a doporučení pro dohled a gestora 

4.2.1. Doporučení pro Ministerstvo pro místní rozvoj 

Moje doporučení pro Ministerstvo pro místní rozvoj se týká zlepšení poradenské 

činnosti pro zadavatele. Ministrstvo pro místní rozvoj na svých stránkách totiž cca od 

poloviny roku 2008 neuveřejňuje příliš nových informací a metodických pokynů, přestože i 

ze stávající praxe stále vyplývají stále nové a nové sporné otázky. Jedna z činností 

Ministerstva pro místní rozvoj, která byla velmi vítána zadavateli, bylo interaktivní školení 

pro oblast veřejných zakázek a v tomto směru by mělo MMR rozvíjet své aktivity i 

nadále. V neposlední řadě bych doporučila MMR motivační soutěž pro veřejné zadavatele 
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například s názvem Zadavatel roku. Jako každá soutěž podobného typu by měla za 

výsledek snahu o zlepšení činností  spojených se zadáváním veřejných zakázek alespoň u 

přihlášených soutěžících veřejných zadavatelů a každý takových počin je krokem vpřed. 

4.2.2. Doporučení pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Další z věcí, se kterou jsem se potýkala při vyhledávání informací pro tuto 

diplomovou práci byla skutečnost, že pokud jsem se chtěla dopracovat k směrodatným 

postupům, musela jsem pročíst často velmi nesrozumitelně formulovaná rozhodnutí ÚOHS  

a soudů. Doporučuji zjednodušit pro veřejnost obecné závěry ze sbírek rozhodnutí. 

Jsem si naprosto vědoma, že i přes skutečnost, že by všechna rozhodnutí měla být psána 

hlavně pro účastníky, často tomu tak nebývá. Důvodem je, že dané instituce (ÚOHS a 

krajský soud) často píší rozhodnutí spíše přizpůsobené odvolací instituci, což je 

pochopitelné. Proto doporučuji, aby ÚOHS zpracovávalo stanoviska vyplývající 

z jednotlivých rozhodnutí do přijatelněší formy pro tzv. „laickou veřejnost“, aby i veřejní 

zadavatelé mohli uvedené využívat k sebevzdělávací činnosti.  

4.3. Návrhy a doporučení k legislativní úpravě 

Mimo již navrhované změny zákona, které navrhuje i ÚOHS, jako jsou  jednotlivé 

kroky vedoucí ke zvýšení transparentnosti zadávacích řízení, zjednodušení postupu 

v některých druzích řízení, zpřesňující ustanovení upravujících prokazování kvalifikace, 

změkčení formalistického přístupu ZVZ, zákaz plnění ze smlouvy a podrobnější výkladové 

úpravy některých pojmů, bych navrhovala ke zlepšení stávajícího stavu zadávání veřejných 

zakázek i formou legislativní změny následujících oblastí. 

4.3.1. Zvýšení sankcí za správní delikt 

Současný limit je zde sice do 5% ceny zakázky nebo 10 mil. Kč a v případě 

opakovaného prohřešku dvojnásobek. V navrhované novele zákona není změna, která je dle 

mne nutná. Je zde pouze uvedeno nové ustanovení, že  při úvaze o výši pokuty se v případě 

souběžného vyslovení zákazu plnění smlouvy přihlédne rovněž k tomu, jaká část smlouvy 

již byla splněna. Uložené pokuty bude vymáhat příslušný celní úřad [26].  
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4.3.2. Snížení hodnoty limitů veřejných zakázek 

Dalším z navrhovaných řešení je snížení hodnoty limitů o polovinu pro veřejné 

zakázky malého rozsahu. Toto se však ukázalo jako neprůchodné změnou legislativy pro 

neefektivnost viz. důvodová zpráva k navrhované novele zákona o VZ [26]. V důvodové 

zprávě je uvedeno, že by se náklady tímto krokem navýšily při minimálních odhadech o 

523 mil. Kč a maximální odhady hovoří až od 3 mld. Kč ročně.  To vše navíc s nejistotou 

výsledku v dodržování zásady 3 E (efektivnost, hospodárnost, účelnost) a 

s předpokládaným efektem vyšší formálnosti zadávacích řízení. I přesto si myslím, že již 

v současné době, kdy je spousta veřejných zakázek malého rozsahu řešena poptávkovými 

řízeními či podlimitním postupem by bylo snížení limitů veřejných zakázek vhodné.  
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5. Závěr  
 V této diplomové práci byly v úvodní části  ujasněny použité pojmy a souvislosti 

vycházející ze zákona o veřejných zakázkách [1].  

Při volbě zdrojů informací pro tuto diplomovou práci jsem vycházela z legislativní 

úpravy dané problematiky. Literaturu pro výklad jednotlivých použitých ustanovení zákona 

jsem zvolila pro důvěryhodnost autorů publikací mezi nimiž jsou JUDr. David Raus , Ph.D. 

– soudce Krajského soudu v Brně, JUDr. Robert Neruda – ředitel kabinetu předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. – pracoval na  ÚOHS 

jako pracovník odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dnes mmj. akreditovaný 

lektor pro pracovníky ve veřejné správě.  U internetových zdrojů jsem využila rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu v Brně a rozhodnutí ÚOHS, jejichž váha odůvodnění 

rozhodnutí je směrodatná pro postupy v zadávání veřejných zakázkách. 

 Cílem této diplomové práce bylo zmapovat zadávání veřejných zakázek veřejnými 

zadavateli, analýza současného stavu a návrh řešení pro co nejtransparentnější nakládání 

s veřejnými financemi tak, aby nejen zadavatel, ale i uchazeč o veřejnou zakázku neměli 

pochybnosti o transparentnosti a průběhu veřejné zakázky. Analýza současného stavu 

vycházela z provedeného dotazování vybraných veřejných zadavatelů, dílčích prošetřování 

ÚOHS a osobních zkušeností. Je nutno říci, že vzhledem k rozsáhlosti oblasti veřejných 

zakázek byly srovnány hlavní postupy při zadávání veřejných zakázek, které u dotčených 

subjektů bylo možné porovnat.  

 V navrhovaných řešeních a doporučeních jsem zaměřila především na ta řešení, 

která jsou realizovatelná v praxi, s minimem vynaložených finančních nákladů. 

 Závěrem bych shrnula, že veřejní zadavatelé jsou často na správné cestě 

k efektivnímu a transparentnímu zadávání veřejných zakázek, ale je stále co zlepšovat. Na 

zlepšení současného stavu by se měl podílet nejen zadavatel, ale i  ÚOHS, Ministerstvo pro 

místní rozvoj i samotní uchazeči o veřejnou zakázku. 
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P1 Přehled vynaložených fin. prostředků na veřejné zakázky dle 
druhu VZ  2006-2008  

 
Typ subjektu Název subjektu VZ malého rozsahu 

celkem VZ podlimitní celkem VZ nadlimitní 
celkem 

Magistráty Karlovy Vary 119 500 000 355 000 000 1 116 100 000 
  Hradec Králové 83 100 353 561 738 014 656 086 412 
  České Budějovice 328 470 000 534 060 000 153 000 000 
  Brno 761 226 296 3 003 176 947 1 241 732 602 
  Mladá Boleslav 111 606 000 198 564 000 0 
Městské 
úřady Mohelnice 59 120 205 17 871 720 0 

  Zábřeh na Moravě 18 700 000 49 500 000 194 000 000 
  Šternberk 82 902 000 323 869 000 0 
  Lipník nad Bečvou 46 975 102 89 766 268 0 
Obecní 
úřady Bochoř   3 518 000 0 

  Troubky  18 827 329 0 0 
  Horní Moštěnice 11 068 529 9 305 143 0 
Krajské 
úřady Moravskoslezský 741 934 096 1 770 420 700 2 994 506 353 

  Liberecký 184 084 493 289 041 701 117 214 804 
  Jihočeský 287 960 000 441 320 000 216 120 000 
  Pardubický 783 020 113 1 909 483 214 1 168 210 043 
  Ústecký 643 923 646 3 122 336 873 1 985 932 039 
Úřady práce Ústí nad Labem 9 244 831 0 0 
  Hradec Králové 72 835 957 0 38 700 000 
  Praha 24 153 067 40 000 000 0 
  Karlovy Vary 6 406 262 4 165 000 46 400 664 
  Brno město 0 16 934 044 112 672 258 
Krajské 
soudy KS Plzeň 20 000 000 0 0 

  KS Ústí nad Labem 9 847 000 20 000 000 0 
  KS Ostrava 34 191 000 7 082 892 19 493 650 

  Městský soud v 
Praze 131 959 839 5 005 399 42 050 000 

  KS České 
Budějovice 5 022 000 0 0 

OSS ZVHS 840 611 382 345 072 599 9 318 960 

  Státní plavební 
správa 29 922 700 0 4 036 800 

  ÚZSVM 449 603 700 252 338 566 291 898 311 
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P2 Grafické znázornění veřejných zakázek v návaznosti na P1 
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Vz dle hodnoty - Úřady práce
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Vz dle hodnoty - OSS
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P3 Postupy u zadávání veřejných zakázek v letech 2006-2008 

 

typ 
subjektu Název subjektu ná

m
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Magistráty Karlovy Vary 0 ano ne ano obměňována ano 9 3 5 
 Hradec Králové 0 ano částečně ano obměňována ne 19 8 10 
 České Budějovice 0 ano ano ano stálá komise ne 0 7 38 
 Ostrava 5 ano ano ano obměňována ne xxx  23 3 
 Ústí nad Labem 0 ano ano ano obměňována ano 124 34 >5 
 Liberec 4 ano ano ano obměňována ano xxx  xxx 1 
 Brno 6 ano ne ano obměňována ano 339 146 75 
 Mladá Boleslav 0 ano ne ano obměňována ne 11 11 externě 
Městské 
úřady Mohelnice 0 ano ne ano obměňována ne 0 0 3 
 Zábřeh na Moravě 0 ano ne ano obměňována ne 5 7 2 

 Šternberk 0 ano ano ano 
1 volební období 
podle typu zakázky ne 12 3 2 

 Lipník nad Bečvou 1 ano ne ano obměňována ano 27 4 8 
Obecní 
úřady Bochoř 0 ano ano ano stálá komise ne 5 0 3 
 Troubky ne ne ne ano - jsou členové rady ne 1 0 3 
 Honí Moštěnice ne ne ano ano obměňováni ne 0 0 1 
Krajské 
úřady Vysočina 13 ano ano ano obměňováni ano 79 xxx 35 
 Moravskoslezský 23 ne ano ano obměňováni ano 88 95 10 
 Liberecký 3 ano ano  ano obměňováni ano 8 20 >3 
 Jihočeský 8 ano ano ano obměňováni ano 20 18 9 
 Pardubický 4 ano ano ano obměňováni ne 32 14 30 
 Ústecký 20 ano ne ano obměňováni ne 60 81 >5 
Úřady 
práce Ústí nad Labem ne 

ano 
MPSV ano ne obměňováni ne 0 0 3 

 Hradec Králové ne ano   ano ano obměňování  ne 3 1 15 
 Praha hl. n. ne ano   ne ano obměňováni ne 0 1 xxx 
 Karlovy Vary 1 ano   ano ano obměňováni ne 1 1 5 
 Brno město 1 ano   ano ano obměňováni ne 3 0 11 

Soudy KS Plzeň ne 
instrukce 
MSp ano ne obměňováni ne 5 0 5 

 KS Ústí nad Labem ne ano ano ne obměňováni ne 1 1 2 

 KS Ostrava ne 
instrukce 
MSp ano ne obměňováni ano 3 1 >4 

 MS v Praze ne ano částečně ne obměňováni ne 0 0 4 
 KS Hradec Králové ne ano ano ne obměňováni ne 0 0 9 

 
KS České 
Budějovice ne 

instrukce 
MSp ano ne obměňováni ne 0 0 5 

OSS ZVHS ne ano ne ne obměňováni ano 88 26 >3 
 SPS ne ano ano ano obměňováni ne 0 1 >4 
 ÚZSVM 3 ano ne ano obměňováni ano 22 40 50 

Vysvětlivky: xxx – neevidováno, údaj nedohledán 
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P4 Přehled údajů ÚOHS z výročních zpráv z let 2006-2008  

Údaje z výročních zpráv  ÚOHS 2006-2008 2006 2007 2008 

Počet obdržených návrhů 193 225 154 

Počet obdržených podnětů 373 281 305 

Celkem podání (návrhy+podněty) 566 506 459 

  

Zahájená správní řízení na návrh 193 225 154 

Zahájená správní řízení z úřední povinnosti 100 96 91 

Zahájená správní řízení celkem 293 321 245 

  

Zastavení správního řízení - neshledáno pochybení 33 48 32 

Rozhodnutí o nápravě + sankce 162 236 198 

Vydaná rozhodnutí ve věci celkem 195 284 230 

  

Zastavená řízení z procesních důvodů 108 102 161 

Počet uložených pokut 77 83 66 

Výše pravomocných uložených pokut 3 467 000 10 802 500 3 006 500 

Výše složených kaucí 22 062 633 46 976 148 22 567 041 

Výše kaucí, které propadly do státního rozpočtu 10 859 150 14 697 952 16 187 602 
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P5 Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

ČR – Krajský soud v Ostravě 
Spr  9/2009 

Vnitřní směrnice  
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Krajský soud v Ostravě vydává podle zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 77/2006 – INV - SP v platném znění tuto 

v n i t ř n í  s m ě r n i c i  

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1) Tato směrnice upravuje postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro 

všechna pracoviště krajského soudu včetně pobočky. 

2) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

bez daně z přidané hodnoty nedosáhne v případě veřejné zakázky 

a, na dodávky 2.000.000 Kč 

 b, na služby 2.000.000 Kč 

 c, na stavební práce 6.000.000 Kč. 

Čl. II. 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

1) Veřejné zakázky malého rozsahu musí být zadávány v souladu s § 6 zákona, - 

transaparentním, nedikriminačním a rovným přístupem, za cenu v místě a čase 

obvyklou. 

2) Na informační a komunikační technologie je zadavatel povinen uveřejnit veřejnou 

zakázku na e-tržišti. 

3) Veřejné zakázky malého rozsahu jsou vždy zadávány  mimo režim zákona v souladu s 

§ 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

4) U veřejných zakázek v hodnotě 0,10-999 Kč je možno zadat veřejnou zakázku přímo 

bez provedení výběru mezi více dodavateli a to v případě splnění podmínky, že cena za 
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veřejnou zakázku je cenou v místě a čase obvyklou. 

5) Veřejné zakázky v hodnotě 1.000 – 39.999 Kč budou zadány vybranému dodavateli po 

provedení průzkumu trhu, tzn. zjišťování nabízených cen na trhu srovnáním výrobku či 

služby stejných parametrů. O provedeném zjišťování bude učiněný záznam, který bude 

založený do příslušného Spr spisu a dále bude nedílnou součástí faktury nebo 

výdajového pokladního dokladu. Průzkum trhu stvrdí svým podpisem referent, který 

cenové srovnání provedl a dále pak jeho nadřízený. 

6) U veřejných zakázek v hodnotě 40.000 Kč – 2. mil (v případě zakázek na stavební 

práce 6 mil) bude provedeno tzv. poptávkové řízení.  

7) Ve vyjímečných případech může být veřejná zakázka malého rozsahu zadána přímým 

způsobem. Odůvodnění neprovedení výběru schvaluje u veřejné zakázky do 1.000 tis. 

Kč ředitelka správy (případně její zástupkyně na pobočce), od 1.000 tis. Kč výše 

předseda krajského soudu. 

Čl. III. 
Poptávkové řízení  

1) Vypsáním poptávkového řízení (viz. příloha č. 1 – poptávková dokumentace) a 

zasláním výzvy dodavateli uskutečňuje v souladu s Vnitřní směrnicí o systému finanční 

kontroly a oběhu účetních dokladů příslušný pověřený příkazce finanční operace. 

2) Poptávková dokumentace bude zaslána minimálně 3 vybraným dodavatelům. Výběr 

dodavatelů provádí referent pověřený zpracováním podkladů pro zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu a dále pak tento výběr schvaluje příkazce viz. odst. 1 čl. III. 

Oslovovaní dodavatelé by měli býti obměňováni. V rámci zachování transparentnosti a 

nediskriminačního přístupu vyvěsí referent pověřený realizací veřejné zakázky malého 

rozsahu výzvu k podání nabídek i samotnou poptávkovou dokumentaci na úřední desku 

soudu i její elektronickou verzi e-desku. 

 

Čl. IV. 
Hodnocení nabídek 

1) Hodnotícím kritériem veřejných zakázek malého rozsahu je nabízená cena bez DPH. 

2) Nabídky zaslané v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

vyhodnocuje komise ustanovená předsedou soudu nebo místopředsedkyní krajského 
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soudu pověřenou řízení pobočky. 

3) Komise je stanovena podle předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a to tak, že má 

nejméně tři členy – vedoucí příslušného úseku, referent odpovědný za oblast ve které je 

veřejná zakázka vypisována, další referent schopný odborně posoudit předmět nabídky. 

U zakázek složitější povahy bude do hodnotící komise mimo výše uvedené ustanoven i  

pracovník zabývající se právním auditem smluvních vztahů. 

3) O učiněném výběru v případě veřejné zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 40 tis. vyplní 

předseda hodnotící komise záznam o výběru (viz. příloha č. 2 této vnitřní směrnice). 

Následně v případě, že je tak stanoveno Instrukcí Ministerstva spravedlnosti, bude 

zaslán originál rozhodnutí o výběru i Ministerstvu spravedlnosti. 

4) Zadavatel (objednatel) je povinen oznámit výsledek poptávkového řízení všem 

zájemcům, kteří podali nabídky nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s vybraným 

dodavatelem, a to jakoukoliv prokazatelnou formou (email, fax, dopis). 

 
Čl. V. 

Evidence veřejných zakázek malého rozsahu 
1) Veřejné zakázky v hodnotě do 40 tis. Kč jsou evidovány v příslušném Spr(správním) 

spise mezi objednávkami nebo je průzkum přiložený u dotčeného pokladního dokladu. 

2) Veřejné zakázky nad 40 tis. Kč jsou evidovány v Spr spise vyhrazeném pro veřejné 

zakázky a není možné je vložit do jiného správního spisu. 

 

Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato směrnice je určena k vyvěšení na intranet krajského soudu, na úřední desku i e-

desku soudu z důvodu informovanosti nejen zaměstnanců, ale i případných uchazečů o 

veřejnou zakázku malého rozsahu v zájmu zajištění transparentnosti, rovného 

zacházení a nediskriminace. 

2)    Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti od  2.1.2009 

                                                                                       

   V Ostravě dne 2.1.2009                                               JUDr. Jiří  D o l e ž í l e k  
                                                                                         předseda krajského soudu 
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Příloha č. 1 vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu –  vzor 
poptávkové dokumentace 

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

1. Všeobecné informace 
1.1. Název zakázky 
Provedení mytí oken a předstěny pobočky KS 

1.2. Identifikace zadavatele poptávkového řízení 
Název: Česká republika – Krajský soud v  Ostravě 

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81  Ostrava 

Adresa pro doručení: pobočka Krajského soudu Ostrava v Olomouci 

 Studentská 7, 771 11 Olomouc 

Stát: Česká republika 

IČO: 00215732 

DIČ: subjekt není plátcem DPH 

Kontaktní osoba: Bc. Andrea Kneiflová, vedoucí správy pobočky KS 

Telefon: 587 402 824 

E-mail: akneiflova@ksoud.olc.justice.cz 

Internetové stránky: www.justice.cz 

Evidenční číslo poptávky: Spr 999/2009 
 

2. Poptávkové řízení 
2.1. Vymezení předmětu poptávkového řízení 
Předmětem poptávkového řízení je jednorázové provedení mytí oken a předstěny pobočky 
KS, blíže specifikovaných v příloze č. 1 této poptávkové dokumentace. 

2.1.1. Užší specifikace předmětu poptávky 
a) obsah plnění předmětu poptávkového řízení 

 mytí oken a rámů 
 mytí a čištění skleněné předstěny resp. rámů 

b) místo plnění 
 budova pobočky KS, Studentská ulice 7, Olomouc 

c) termín plnění 
 jednorázově nejpozději do 30.06.2009 včetně fakturace prací 
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2.2. Požadavky na dodavatele služeb 
a) oprávnění k podnikání 
b) bezúhonnost 
c) praktické zkušenosti se předmětem poptávkového řízení podobného rozsahu 
d) dále viz. náležitosti nabídky 

 

3. Příprava a podání nabídky 
3.1. Jazyk nabídky 
Uchazeč předloží nabídku v jazyce českém. 

3.2. Měna a ceny uváděné v nabídce 
Uchazeč uvede v nabídce ceny v české měně (CZK) s vyčíslením DPH. Nabídková cena 
bude definována jako nejvýše přípustná, obvyklá v místě plnění a musí obsahovat veškeré 
náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. 

3.3. Místo a délka trvání předmětu poptávkového řízení 
a) místo plnění 

 Studentská ul. č. 7, Olomouc 
b) předběžný termín 

 v rozmezí od 10.5.-30.6.2009 

3.4. Platnost nabídky 
Uchazeč je vázán svou nabídkou do ukončení realizace předmětu poptávkového řízení. 

3.5. Obsah nabídky 
 každá nabídka musí obsahovat identifikační údaje žadatele včetně adresy, 

e-mailového spojení, telefonického spojení.  
 oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky v úředně 

ověřeném stejnopisu,  
 výpis z obchodního rejstříku ve formě originálu nebo úředně ověřeném 

stejnopisu, ne starším 90 dní ke dni podání nabídky, 
 čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem uchazeče, že uchazeč je 

schopen realizovat předmět poptávky v plném rozsahu a s náležitou 
odbornou péčí, v souladu s právními předpisy 

 dále uchazeč dokládá čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem 
uchazeče v rozsahu podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, že: 

• nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle písm. a),  
b), a že nenaplnil skutkovou podstatu jednání dle písm. c), 

• vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku; insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
insolvenčního řízení; konkurs nebyl zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující;  nebyla zavedena nucená správa 
podle zvláštních předpisů(písm. d), 

• není v likvidaci (písm. e), 
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• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (písm. f), 
• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění (písm. g), 
• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle 
písm. h). 

 jednotkové ceny včetně vyčíslení DPH ve struktuře přílohy č. 2 této 
poptávkové dokumentace: 

a) cena za celkem za uvedená okna a předstěnu v příloze č. 
1(rozhodující cena) 

b) cena za hodinu a km při použití vysokozdvižné plošiny 
c) cena za mytí 1 m2 
d) cena za použití např. horolezecké techniky. 

Uvedené jednotkové ceny již musí obsahovat veškeré vedlejší nutné 
náklady. V případě, že cena je složena z jiných než vyjmenovaných složek 
v příloze č. 2 je nutné doložit samostatnou kalkulaci. 

 reference, forma není stanovena, v případě uvedení telefonního kontaktu 
musí být jmenovitě uvedena osoba poskytující reference, 

 návrh smlouvy (i v elektronické podobě ve formátu doc.) Krajský soud si 
vyhrazuje právo úpravy textu návrhu smlouvy – viz bod 5 této poptávkové 
dokumentace. 

 pojistná smlouva uchazeče za škody způsobené třetí osobě, 
 podpis nabídkové dokumentace osobou oprávněnou za ni jednat,  

 

Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní 
nesrovnalosti, vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými 
nebo početními chybami nebo vzájemně si odporujícími údaji mohou být z poptávkového 
řízení vyřazeny. 

3.6. Podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí 30.4.2009 ve 14:00 hod. Uchazeč doručí svou nabídku 
v písemné podobě v zalepené obálce, která bude označena: 

- názvem poptávkového řízení, 
- nápisem  „NEOTVÍRAT“, 
- razítky uchazeče umístěnými na uzavírce obálky. 

Až do skončení lhůty pro podání nabídek je možné kdykoliv podanou nabídku vzít zpět, 
případně podat nabídku novou. 

Místem pro podání nabídek je Krajský soud Ostrava, pobočka v Olomouci, Studentská 
7, Olomouc. V případě osobního doručení na výše uvedenou adresu na podatelnu pobočky 
KS a to v pondělí od 7.00 – 16.30, úterý až čtvrtek 7.00 – 15:40, pátek 7.00 – 14.00 hod. 

Neobdržíme-li Vaši nabídku do výše uvedeného termínu, předpokládáme, že o tuto zakázku 
nemáte zájem. Uvítáme i písemnou formu tohoto negativního sdělení. 
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3.7. Harmonogram poptávkového řízení 
Zaslání výzvy k podání nabídky:    1.4.2009 

Doručení nabídky nejpozději do: 30.4.2009, ve 14,00 hodin 

Vyhodnocení přijatých nabídek: 30.4.2009 

3.8. Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 
Uchazeč má právo na podání vysvětlení k poptávkové dokumentaci. Pro upřesnění 
předmětu poptávkového řízení je možné získat bližší informace na tel. čísle 587 402 824 u 
Bc. Andrey Kneiflové. Vzhledem k předmětu plnění je vhodné, aby se uchazeči dostavili 
na prohlídku uvedeného po předchozí telefonické dohodě. 

3.9. Zvláštní ujednání 
Uchazeč o veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků 
Krajského soudu Ostrava stanovených poptávkovou dokumentaci rovněž ustanovení 
obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění veřejné 
zakázky.  

Krajský soud Ostrava si  vyhrazuje právo na zrušení poptávkového řízení, nejpozději však 
do podpisu smlouvy. 

4. Vyhodnocení nabídek 
Krajský soud Ostrava: 

- nebude vracet žádné podané nabídky, 
- nebude hradit žádné náklady spojené s průběhem poptávkového 

řízení, 
- doručené nabídky budou evidovány pod přiděleným číslem. 

4.1. Přezkoumání nabídek 
Hodnotící komise, přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda je podepsána oprávněnou 
osobou, napsána v požadovaném jazyce a kompletní z hlediska obsahu. 

V případě, že nabídka nebude splňovat tyto náležitosti (kritéria formální správnosti), bude 
bezodkladně vyřazena. Skutečnost o případném vyřazení nabídky bude písemně oznámena 
uchazeči. 

4.2. Kritéria hodnocení nabídek 
Základním kritériem pro posouzení předložené cenové nabídky bude nabízená cena. 
Dalšími kritérii jsou: 

- dodržení podmínek stanovených v této poptávkové dokumentaci, 
- dodržení termínu a místa podání nabídky. 

4.3. Oznámení výsledku vyhodnocení nabídek 
Krajský soud Ostrava si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku v případě, kdy nejnižší 
nabídka bude nepřiměřeně vysoká oproti obvyklé ceně, nebo pokud nebude mít na její 
plnění dostatek rozpočtových prostředků.  

5. Uzavření smlouvy 
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Krajský soud Ostrava  uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se 
zadáním a nabídkou. Krajský soud Ostrava se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a 
vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy.  

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, bude smlouva 
uzavřena s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 

 

 

V Olomouci dne 1.4.2009 

  

 

 

Bc. Andrea Kneiflová 
vedoucí správy pobočky KS 
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Příloha č. 1 k poptávkové dokumentaci 
Technický popis oken a předstěny 

Jedná se o nově rekonstruovanou moderní budovu kousek od středu města. Budova je 7 
podlažní s předsazenou, částečně prosklenou, kombinovanou předstěnou s hliníkovými 
lamelami. 

 

Předstěnu tvoří:  

Ve středu předstěny (2.-4. NP) je  96 ks skel o rozměru  3m x 1,7m (celkový rozměr 
prosklené plochy je  10,2m na výšku a 48m na šířku) 

Nad prosklenou plochou (5.-7. NP)  je plocha z lamel o velikosti 8,45m na výšku x 48m  na 
šířku. 

Pod prosklenou plochou je v její levé části v 1. NP plocha z lamel o velikosti 6m na šířku a 
3,7m na výšku. 

Při pohledu z ulice je vlevo od prosklené plochy souvislý pás z lamel (1.–7. NP) o velikosti 
6m na šířku a 22,25m na výšku. 

Při pohledu z ulice je vpravo od prosklené plochy souvislý pás z lamel (1.-7.NP) o velikosti 
12m na šířku a 22,25m na výšku. 

Tato předsazená předstěna je na levé straně spojená s budovou pásem lamel (1.-7.NP) o 
šířce 2,6m a výšce 22,25m a na pravé straně (2.-7.NP) o šířce 4,1m a výšce 18,5m. 

 

Jižní strana budovy (uliční pohled) 

Přízemí (1.NP) budovy je odsazené dovnitř, z uličního pohledu z větší části prosklené (7 ks  
oken o velikosti 5,5m x 3 m), ve střední části jsou 3 prosklené plochy (3 ks  o velikosti 
5,5m x 5,5m), které zasahují až do 2. NP.  

2. - 6. NP má 55 ks oken o velikosti 4,7m x 1,5m a 5 ks prosklených dveří s okny 
přístupných z venkovního požárního schodiště (z toho jsou 3 ks o velikosti 4,5m na šířku a 
2,5m na výšku a 2 ks o velikosti 2,8m na šířku a 2,5m na výšku). 

Severní strana budovy (pohled od parkoviště, stadionu) 

Přízemí budovy nemá okna je spojeno s okolní zástavbou. 
Ve 2. NP (přístupném ze střechy) je 10 ks oken o velikosti 4,7m na šířku a 1,5m na výšku 
Ve 3.-7. NP je 50 ks oken o rozměrech 4,7m šíře x 1,5m výšky. 
Dále 11 ks oken 0,8m šíře a 2m výšky a 12 ks oken 0,8m výšky x 1,1m šířky 

 

Všechna okna na severní a jižní straně budovy jsou v hliníkových rámech. Okna od 2.NP 
nahoru nejsou výklopná a jejich úklid je nutno řešit stejně jako předsazenou předstěnu 
buďto z plošin nebo pomocí horolezců. 

Mytí oken je požadováno jen z venkovní strany!!!! 
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Příloha č. 2 k poptávkové dokumentaci 

 

Nabídková cena 

 

Název ceny 
Cena v Kč bez 

DPH 
Cena v Kč včetně DPH Poznámka 

Maximální cena celkem za uvedené v příloze č. 1    

Použití vysokozdvižné plošiny (za hod, za km)    

Cena mytí 1m2    

Použití např. horolezecké techniky    

    

    

    

    

    

    

 

 

Uvedené náklady obsahují veškeré vedlejší nutné náklady. 
Případný upřesňující komentář k cenám je nutné uvést v samostatně přiložené kalkulaci, 

pokud je nabídková cena složená z jiných než uvedených složek. 
 

Uchazeč je/není plátcem DPH. 
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Příloha č. 2 vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – 
rozhodnutí ustanovení stálé komise 

 

 KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA – POBOČKA OLOMOUC 
STUDENTSKÁ 7, 771 11  OLOMOUC 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 

k ustavení stálé komise pro vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu pro 
oblast správy soudu 

Krajský soud Ostrava – pobočka Olomouc 
v kontextu rozvrhu práce pro rok 2009 

 
 
 

ustavuji 
 

pro účel vyhodnocování nabídek podaných ve veřejných zakázkách malého 
rozsahu komisi ve složení: 
 
 
Předseda:    Bc. Andrea Kneiflová – vedoucí správy pobočky KS 
Členové:      Petra Tolarová – referent správy majetku pobočky KS 
                     Jiří Kollmann – správce budovy pobočky KS 
                      

  

Toto rozhodnutí je platné od 2.1.2009 

 

V Olomouci dne 2.1.2009 JUDr. Zdeňka Poledníčková 
  místopředsedkyně krajského soudu 
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Příloha č. 3 k směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  - rozhodnutí o 
výběru 

Rozhodnutí o výběru  
veřejná zakázka malého rozsahu 

Soud pobočka  objekt Pořadové číslo (Spr) 

 Krajský soud Ostrava  Olomouc    

Popis akce 

 

  měsíc rok 

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu 

  

Předpokládaný termín ukončení veřejné zakázky    

Identifikační údaje vyzvaných dodavatelů 

  

Identifikační údaje uchazečů, kteří nabídku podali včetně nabídkové 
ceny   Cena bez DPH  

  

Vybraný dodavatel  

Komentář komise pro vyhodnocování nabídek:     

Podpisy  komise pro vyhodnocování nabídek: 

  

 

 

Datum schválení poptávkového řízení  

Schváleno (předseda soudu)  

 

Schvalovatel potvrzuje v návaznosti na § 18 instrukce Ministerstva spravedlnosti  

č. 77/2006-INV-SP, že postup je v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách. 
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