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1 ÚVOD 

Veřejné zakázky jsou realizovány proto, aby uspokojily poptávku veřejnosti po určitém statku 

či veřejné sluţbě. Náklady na tyto veřejné statky či veřejné sluţby jsou kryty z veřejných 

zdrojů a tudíţ je ţádoucí jejich efektivní vynakládání prostřednictvím veřejného zadávání. 

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované 

veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibliţně 17,5 procent vytvořeného HDP. To 

staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje vyuţívány. Ekonomicky 

racionální nakládání s veřejnými zdroji, které jsou pouţívány na veřejné zakázky, vyţaduje 

patřičně realizovat jak právní procedury související se zadáváním, hodnocením a kontrolou 

veřejných zakázek, tak dbát i na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur 

zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek
1
. 

Efektivita veřejných výdajů je důleţitým předpokladem ekonomického rozvoje. Problém 

postkomunistických zemí spočívá v přílišném plýtvání a netransparentnosti veřejných výdajů, 

coţ hraje výraznou roli v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Regulace trhu 

veřejných zakázek by měla vést k větší otevřenosti a transparentnosti a tedy 

k hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků. Těmito principy se řídí i legislativa 

Evropské unie, která má za cíl usnadnit vstup zahraničních konkurentů na domácí trhy 

veřejných zakázek
2
.  

Systém zadávání veřejných zakázek, jejichţ cílem je zabezpečování a uspokojování těch 

veřejných potřeb, na jejichţ financování se podílí stát anebo některý z veřejných rozpočtů, je 

ve světě označován termínem „Public Procurement“
3
. 

Nejčastějšími podobami veřejných zakázek jsou stavební práce silnic, mostů, budov nebo 

vodovodních a kanalizačních sítí, sluţeb různého druhu (např. právní sluţby nebo likvidace 

komunálního odpadu), veřejné osvětlení, nákup zbraní, dopravní sluţby apod. Mohou to být 

rovněţ projekční práce pro zhotovení stavebních děl, nebo projekty jiného druhu.  

Cílem diplomové práce je srovnání systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 

vybraných úřadech veřejné správy. Pro všechny kategorie zadavatelů v tomto případě platí, ţe 

                                                
1 Ochrana(2008). 
2 Gregorová, Šmejkal (2006). 
3 Halásek (2007). 
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nejsou povinni zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona. 

V práci je ověřována hypotéza, podle níţ předpokládám, ţe úřady obcí s rozšířenou 

působností mají pro své odbory a jimi zřizované příspěvkové organizace, metodicky 

ošetřenou problematiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

Vytyčeného cíle chci dosáhnout pouţitím několika metod. Pomocí dotazníkového šetření a 

analýzy vnitřních předpisů vyhodnotím způsoby a postupy zadávání veřejných zakázek na 

vybraných obecních úřadech veřejné správy. K posouzení rozdílů zadávání veřejných zakázek 

mezi jednotlivými úřady budou pouţity metody srovnání a analýzy. 

Předmětem první kapitoly je zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě v rámci celé 

České republiky. Podrobněji nám popisuje vývoj zadávání veřejných zakázek, zákonnou 

regulaci a všechny náleţitosti s veřejnými zakázkami spojené.  

Druhá kapitola popisuje a analyzuje vnitřní předpisy pro veřejné zadávání ve vybraných 

úřadech veřejné správy. Je zde podrobné vymezení finančních limitů veřejných zakázek na 

dodávky a sluţby a veřejných zakázek na stavební práce. 

Ve třetí kapitole je provedeno zhodnocení činnosti vybraných úřadů. Jsou zde uvedené  

návrhy a doporučení na konkrétní zlepšení postupu při zadávání veřejných zakázek,  které 

mohou jednotlivé úřady vyuţít pro svou činnost v této oblasti. 

Pro potřeby zpracování práce bylo čerpáno z  kniţních publikací, které se zabývají 

problematikou veřejných zakázek, z internetových zdrojů, legislativy a interních dokumentů 

vybraných úřadů. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA A VÝVOJ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Moderní veřejný sektor se opírá o zásadu, ţe rozhodování o pouţití veřejných financí patří do 

kompetence volených zastupitelských sborů, které nesou politickou odpovědnost za 

rozhodování o veřejných záleţitostech před těmi občany, které zastupují
4
.  

Veřejná zakázka či veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou specifickým způsobem uzavírání 

smluv, kdy jednou ze stran, uzavírajících smlouvu je veřejný zadavatel. Jedná se o zvláštní 

případ uzavření smlouvy (podmínkou je její písemná forma), jemuţ předchází zadávací řízení, 

které zabezpečuje soutěţ při výběru nejvhodnější nabídky.  

S ohledem na to, ţe prostřednictvím VZ  jsou vynakládány značné finanční objemy veřejných 

prostředků, je třeba k problematice VZ  přistupovat s veškerou zodpovědností, kterou s sebou 

nese nakládání s penězi daňových poplatníků. Je proto naprosto nezbytné zajistit, aby tyto 

prostředky byly vyuţity v souladu se základními principy zadávání, a to:
5 

 efektivně, 

 ekonomicky, 

 transparentně, 

 nediskriminačně. 

Snahou je totiţ především úspora veřejných prostředků. Uvedené principy se promítají do 

zásad, na nichţ je zaloţen zákon o VZ  – tyto zásady se prolínají celým zadávacím řízením. 

Mezi takovéto zásady patří zejména:
6
 

 podpora rozvoje konkurenčního prostředí, 

 zabezpečení hospodárnosti a efektivního vynakládání veřejných prostředků, 

 výběr nejvhodnější nabídky, 

 vyloučení moţnosti diskriminace uchazečů o veřejnou zakázku, 

 dosaţení rovného přístupu k veřejným zakázkám, 

 zamezení nečestné soutěţi, úplatkům a zvýhodňování určitých subjektů, 

 zabezpečení transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek, zprůhlednění a 

veřejná kontrola. 

                                                
4 Halásek (2007). 
5 Jurčík (2007). 
6 Halásková (2004). 
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Charakteristickým rysem odlišujícím VZ  od jiné zakázky je povinnost jejího zadavatele zadat 

ji v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Při zadávání VZ je nutné si 

uvědomit, ţe VZ je především obchodem, a tedy i veškeré úkony mezi zadavatelem a 

uchazečem jsou činěny v obchodně právních vztazích. Zadavatel tak nevystupuje jako 

veřejnoprávní orgán, tedy v nadřazeném postavení, ale jako rovnocenný subjekt s uchazeči, 

tedy jako jejich obchodní partner. 

2.1 Historie zadávání veřejných zakázek  

Právní regulace zadávání VZ má jiţ dlouhou tradici. Její historický původ  byl zaznamenán 

jiţ v úpravách a postupech zakotvených a uţívaných např. ve Francii – francouzský stavební 

řád z roku 1535, v Rakousku – nařízení č. 61/1909 ř. j., o zadávání státních dodávek a prací 

apod. 

V tzv. první republice byla tato úprava obsaţena v nařízení Československé vlády č. 667/1920 

Sb., o zadávání státních dodávek a prací, kdy zakázky na dodávky a práce byly zadávány 

úřady státní správy a jimi spravovanými ústavy, podniky a fondy.  Tento dokument nesl název 

„Zadávací řád“ a platnosti nabyl dne 17. prosince 1920. Jeho úkolem bylo zajištění účelného a 

efektivního hospodaření se státními prostředky prostřednictvím konkurenčního plnění a 

vyloučení korupce a nekvalitního provedení zakázek.  

Z první části řádu byly vyňaty následující zakázky: 

 dodávky vyhrazené drobným ţivnostníkům podle zvláštních ustanovení, 

 dodávky a práce pro vojenské účely, které dle rozhodnutí ministerstva národní obrany 

nepřipouštějí veřejnou soutěţ, 

 dodávky výrobků polního a lesního hospodářství, 

 dodávky a práce, které se provádí ve vlastní reţii některým odvětvím státní správy, 

 umělecké zakázky a umělecké opravy, které nezahrnují stavební úpravy. 

Druhá část upravovala zadávací procedury, tzn. postupy, kterými byly zakázky zadávány. 

Zadávací řád rozeznával 13 druhů zadávacích procedur.  

Ve třetí části zadávacího řádu byla obsaţena pravidla pro veřejnou soutěţ. Tato pravidla byla 

vyhlašována v Úředním listu Československé republiky v Praze, na Slovensku to byly Úradné 
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noviny v Bratislavě a šlo-li o potřebu Podkarpatské Rusi, byl to Úřední list civilní správy 

Podkarpatské Rusi v Uţhorodě. 

Oznámení i konání VZ, které měly stavební ráz se kromě výše uvedených deníků publikovaly 

také v úředním odborném časopisu Zprávy veřejné sluţby technické. Za trvání socialismu, 

kdy neexistovalo trţní hospodářství, byly zakázky přidělovány státním podnikům v rámci 

centrálně řízeného hospodářství, právní úprava zadávání proto nebyla nutná. VZ byly 

přidělovány státním podnikům, které měly monopolní postavení. Veřejné soutěţe by za 

situace, kdy existovaly pevně stanovené ceny, které byly v některých případech dotované, 

neměly větší význam. Kusá úprava zadávání však existovala. Rámcově byla předmětná 

problematika upravena Všeobecnými stavebními podmínkami z roku 1947 a následně pak 

v rámci hospodářského zákoníku, který upravoval veřejnou soutěţ, uţší soutěţ a veřejný 

příslib
7
. 

Změna politického systému v roce 1989 znamenala pro Českou republiku (dále jen ČR) 

velkou změnu. Mj. i přechod z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku trţní. Coţ mělo za 

následek, úpravu zadávání VZ, které představují účinný nástroj nejen pro úsporu veřejných 

prostředků, ale i zabezpečení efektivního fungování hospodářské soutěţe. Bylo nezbytné tuto 

oblast upravit také v rámci poţadavků, které na nás byly kladeny jako na stát.  

Dne 1. 10. 1990 byl Úřadem racionalizace ve stavebnictví přijat formou metodického pokynu 

Zadávací řád staveb. Tento řád obsahoval šest částí. Od úvodních ustanovení (vymezení 

pojmu a účelu úpravy) přes způsoby zadávání (veřejná soutěţ, uţší soutěţ a zadání z volné 

ruky), obsah podmínek soutěţe, nabídkové řízení, aţ po závěrečná ustanovení. 

Dne 24. 7. 1991 byl na základě zmocnění v hospodářském zákoníku vydán zadávací řád 

staveb, který obsahoval postupy doporučené pro celou Československou federativní 

republiku. Společným výměrem ministerstev financí č. 01/1991 byla stanovena povinnost 

postupovat dle tohoto řádu v následujících případech: zadávání staveb, stavebních objektů, 

provozních souborů, stavebních a montáţních prací, projektových prací, pokud byly hrazeny 

z veřejných prostředků.  

Tento zadávací řád obsahoval dvě části. První z nich vymezovala působnost řádu, pojmy jako 

zadavatel, uchazeč a způsoby zadávání VZ. Druhá část byla ještě rozdělena do dvou oddílů. V 

prvním oddíle byly stanoveny soutěţní podmínky, obsahem druhého bylo stanovení 

                                                
7 Jurčík (2007). 



 

6 

 

poţadavků na prokazování způsobilosti uchazečů. Zadávací řád byl novelizován v roce 1992. 

Předmětná novelizace kladla větší důraz na zadání zakázek veřejnou soutěţí.  

Usnesením vlády ČR ze dne 24. 6. 1992 (458/1992) došlo k širšímu uplatnění zadávání při 

obstarávání VZ a rozšíření zadání formou soutěţe na celou oblast předmětů zakázek (tj. na 

dodávky, práce, sluţby a výkony). Přesto se jevilo, vzhledem k nárůstu objemu VZ, nezbytné 

přijmout zákonnou úpravu zadávání
8
. 

2.2 Zákonná regulace zadávání veřejných zakázek v ČR 

Trh VZ má v kaţdé zemi značný ekonomický význam, proto je zcela nezbytné, aby tato 

problematika byla právně upravena. V české platné právní úpravě je dnes VZ věnována 

pozornost v samostatném zákoně. 

Zadávání VZ má dlouhou tradici. Potřeba stanovit pravidla při zadávání VZ vyvstala 

v Československu po roce 1989. Obtíţnost formulace takovýchto pravidel, konkrétně zákona 

o zadávání VZ, je zřejmá i z častých novelizací tohoto zákona. Situace je o to sloţitější, ţe 

Českou republiku (dále jen ČR) nemůţeme v ţádném případě označit za stabilní 

demokratický stát s rozvinutou ekonomikou. Dobrý zákon o zadávání VZ však napomáhá 

k takovému stavu se přiblíţit. 

Zákon o zadávání VZ má zabezpečit efektivní vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, 

je však v mnoha případech, jak ukazují zjištění kontrolních orgánů, porušován neodborným 

přístupem zadavatelů, nedostatečnými vědomostmi, ale i svévolným výkladem tohoto zákona. 

Regulace zabezpečování  VZ v ČR z  roku 1992 trvala aţ do 31. prosince 1994. Poté proběhly 

v oblasti zadávání VZ za posledních několik málo let radikální změny. 

Dne 1. ledna 1995 nabyl účinnosti zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byl 

to první právní předpis, který byl na úrovni zákona upravujícího zadávání VZ v ČR. Do té 

doby postrádalo zadávání VZ obvyklou úpravu, která byla jiţ obvyklá ve vyspělých státech. 

V roce 1995 jsme se při přijetí Evropské dohody jako stát zavázali zadávat VZ na základě 

nediskriminace a vzájemnosti. 

                                                
8 Jurčík (2007). 
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Zrušením zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a přijetím zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, se právní úprava zadávání VZ harmonizovala s právním řádem Evropských 

společenství (dále jen ES) a Evropské unie (dále jen EU), ke kterým ČR v roce 2004 

přistoupila. 

Po necelých dvou letech účinnosti tohoto zákona však došlo k opětovné změně, a to 

v návaznosti na přijetí nových evropských zadávacích směrnic. Důsledkem legislativní změny 

zadávání VZ  na úrovni evropského práva byl přijat nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který od 1. července 2006 upravuje v ČR oblast 

zadávání VZ, společně s řadou vyhlášek a nařízení vydaných k jeho provedení
9
. 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy ES a upravuje:
10

 

 postupy při zadávání VZ, 

 soutěţ o návrh, 

 dohled nad dodrţováním tohoto zákona, 

 podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 

certifikovaných dodavatelů. 

Od nabytí účinnosti byl tento zákon jiţ několikrát novelizován, a přestoţe se zatím nejednalo 

o ţádné výraznější zásahy do právního rámce zadávání VZ, dá se konstatovat, ţe neustále se 

měnící právní řád s sebou přináší další a další nároky na všechny zadavatele, uchazeče a 

zájemce, neboť pouze ten, kdo se dokáţe orientovat v mnohdy aţ zbytečně měnícím se 

právním rámci, můţe se vyvarovat nepatřičných chyb v zadávacím procesu
11

. 

Nová právní úprava VZ se skládá především z vlastního zákona č. 137/2006 Sb., ale rovněţ 

nelze pominout ani navazující právní úpravu uzavírání koncesních smluv, které se zadáváním 

VZ bezprostředně souvisí. Tuto oblast upravuje zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Dnem 1. července 2006 nabyly účinnosti další dva zákony: 

 zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o VZ, 

                                                
9 Justoň (2004-2008). 
10 Justoň (2004-2008). 
11 www.portal-vz.cz [2011-02-12]. 
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 zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

koncesního zákona. 

Hlavní principy právní úpravy VZ vycházejí ze Smlouvy o zaloţení ES a z evropských 

zadávacích směrnic. Jedná se zejména o principy transparentnosti, rovného zacházení, zákazu 

diskriminace, vzájemného uznávání a proporcionality. Cílem nového zákona o VZ je zejména 

zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.  

Tohoto cíle je dosahováno především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy hrazené z 

veřejných prostředků byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěţe a 

konkurenčního prostředí mezi dodavateli
14

. 

Účelem zákona o VZ je komplexně upravit oblast veřejného zadávání v ČR, a to zejména v 

návaznosti na nové předpisy práva ES v této oblasti. V souladu s novými evropskými 

zadávacími směrnicemi je snaha o vytvoření modernějšího, flexibilnějšího a jednoduššího 

právního rámce pro VZ.  

V roce 2008 byla provedena jiţ třetí novelizace zákona o VZ a také mimo jiné i změny, které 

přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. 12. 2007, kterou se 

mění směrnice Rady 89/665/Evropské hospodářské společenství (dále jen EHS) a  

92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti průzkumného řízení při zadávání VZ. Členské státy 

byly povinny uvést své právní předpisy do souladu se směrnicí do 20. 12. 2009. 

Poslední změna byla zaznamenána 8. června 2010, kdy byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn 

zákon č. 179/2010 Sb., kterým se podstatným způsobem novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely nastává k 15. září 2010. 

Jednotlivé body shrnují všechny podstatnější změny. Nejsou řazeny podle priority, ale 

tematicky: 

 pouţití jednacího řízení a zjednodušené podlimitní řízení, 

 poskytování dokumentace, 

 kvalifikace, 

 jistota, 

 nabídka, posouzení, hodnocení, 

 rámcová smlouva, 

 opční právo. 
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Další změny: 

 Podrobněji je upravena soutěţ o návrh.  

 Zrušeno smírčí řízení; nepouţívalo se, nic neřešilo.  

 Doručování mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá prostřednictvím datové schránky, 

jsou-li zřízeny z moci úřední. Neplatí pro nabídku a ţádost o účast.  

 Stanovena povinnost zadavatele vyţádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí, 

jestliţe předpokládaná hodnota VZ činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána 

nejméně na 5 let, nebo na dobu neurčitou; je podmínkou pro platnost smlouvy.  

Tato novela reaguje zejména na výše uvedené nové evropské směrnice týkající se zadávání 

VZ a zejména pak zprávu Ministerstva pro místní rozvoj, pod jehoţ gesci problematika VZ 

spadá a která hodnotila dopad dosavadní úpravu VZ na všechny dotčené subjekty, tedy jak 

zadavatele, tak uchazeče. Cílem novely je zejména zjednodušit proces zadávání VZ a zvýšení 

transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Zda učinil zákonodárce krok správným 

směrem se projeví aţ při praktickém pouţívání novelizovaného zákona. Jsou zde i další 

legislativní nástroje upravující zadávání VZ (viz příloha č. 1). 

Mezi metodické pomůcky a materiály usnadňující práci se zákony patří: 

 metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v oblasti strukturálních fondů, 

 metodický pokyn k uveřejňování vyhlášení podle zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(koncesní zákon) a k vedení rejstříku koncesních smluv, 

 portál o veřejných zakázkách a koncesích, 

 národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let  

2011-2015. 

2.2.1 Trh Evropské unie 

Jedním ze základních principů jednotného trhu Evropské unie (dále jen EU) je, ţe všechny 

firmy musí mít stejnou moţnost získat VZ, tj. zakázky zadávané veřejnými orgány a subjekty. 

Smlouva o Evropském společenství (dále jen ES) neobsahuje ţádná specifická ustanovení 
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týkající se zadávání VZ. Smlouva nicméně upravuje jiţ zmiňované čtyři základní principy, 

které se aplikují na VZ v rámci EU bez ohledu na jejich hodnotu. Tato ustanovení Smlouvy 

zavazují zadavatele v členských státech EU udělovat VZ na základě objektivních a 

nediskriminačních kritérií. 

2.3 Zadavatelé veřejných zakázek  

Samotný zákon o zadávání VZ předpokládá nejen odbornou fundovanost pracovníků 

zadavatelů především v oblasti znalosti příslušných právních předpisů, ale i odborné znalosti, 

týkající se předmětu VZ. Z toho plyne, ţe činnost pracovníků, podílejících se na zadávání VZ 

je činností sloţitou, vyţadující nejen příslušné teoretické a praktické znalosti problematiky, 

ale i morální kvality, protoţe ty rozhodují o „osudu a efektivitě vyuţití peněz daňových 

poplatníků“. 

Pojem „veřejná zakázka“ je z právního hlediska definován jako zakázka na dodávky nebo 

stavební práce. VZ se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více 

vybranými uchazeči nebo zájemci. Z procesního hlediska se VZ uskutečňuje v rámci 

zadávacího řízení. K jeho základním subjektům patří: zadavatel, zájemce, uchazeč, 

dodavatel
12

.  

Zákon vymezuje tři moţné kategorie veřejných zadavatelů (viz obr. 2.1.), a to zadavatele 

veřejného, dotovaného a sektorového. Sektorový zadavatel bývá v praxi téţ označován jako 

síťový nebo odvětvový zadavatel. Zákon tedy taxativně stanoví okruh veřejných zadavatelů. I 

přes tento taxativní výčet je však okruh potencionálních zadavatelů značně široký a 

proměnlivý. Zadavatelem VZ můţe být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Za jednoho 

zadavatele se povaţuje i několik zadavatelů, pokud se sdruţí či jinak spojí pro účely 

společného postupu, směřujícího k zadání veřejné zakázky. Předpokladem je však písemná 

dohoda těchto osob. 

  

                                                
12 Ochrana (2004). 



 

11 

 

Obr. 2.1. Kategorie zadavatelů VZ 

 
Zdroj: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.; vlastní zpracování. 

1. Veřejný zadavatel 

Pod pojem veřejného zadavatele shrnul zákon čtyři moţné dílčí kategorie zadavatelů VZ. 

Těmi mohou být: 

 ČR, 

 státní příspěvková organizace, 

 územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo příspěvková organizace, u níţ funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, 

 jiná právnická osoba, pokud současně splní tři základní zákonem poţadované podmínky:  

o právnická osoba má právní subjektivitu (je způsobilá být nositelem práv a povinností), 

o právnická osoba byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají povahu průmyslovou ani obchodní (přičemţ nevadí, pokud daná osoba 

vykonává vedle takto vymezené činnosti ještě činnost jinou, která nesměřuje k 

uspokojení potřeb veřejného zájmu), 

o tato právnická osoba je financována či ovládána převáţně státem nebo jiným veřejným 

zadavatelem, popřípadě stát nebo jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více neţ 

polovinu členů v jejím statutárním, správním či kontrolním orgánu. 

Tyto kategorie vymezují zadavatele pouze v obecné rovině. Pod veřejného zadavatele tak 

budou spadat i organizační sloţky zadavatele takto obecně vymezeného. Zadavatelem tak 

například nebude pouze ČR jako stát, ale i její jednotlivé organizační sloţky. Rovněţ v 

případě územního samosprávného celku lze za zadavatele povaţovat i jeho jednotlivé městské 

části či obvody. Do kategorie veřejných zadavatelů však nebude nikdy spadat osoba fyzická.  

Zadavatel 

Veřejný zadavatel Dotovaný zadavatel Sektorový zadavatel Centrální zadavatel 
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2. Dotovaný zadavatel 

Dotovaným zadavatelem je jakákoliv osoba právnická či fyzická, která zadává VZ hrazenou z 

více něţ 50 % z peněţitých prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem, pokud: 

 jde o taxativně vymezené VZ na stavební práce (nadlimitní VZ), 

 jde o taxativně vymezené nadlimitní zakázky na sluţby. 

Co se týče první podmínky, tedy skutečnosti, ţe daná osoba pořizuje vymezené VZ na 

stavební práce, je třeba upřesnit, ţe pod pojmem pořízení se nemyslí pouze výstavba, ale 

jakékoli stavební práce, které se těchto objektů týkají. Je však třeba mít na mysli, ţe se jedná 

o pořízení stavby o určitém minimálním finančním limitu poţadovaném zákonem. V praxi se 

tak bude nejčastěji jednat právě o výstavbu, případné nákladné úpravy (např. celková 

rekonstrukce stavby) budou spíše výjimečné. 

Dotovaný zadavatel postupuje dále při zadávání VZ podle ustanovení zákona o VZ platných 

pro veřejného zadavatele (např. v případě lhůt). Zadavatelem můţe být společně i několik 

zadavatelů. Zadavatelem můţe být rovněţ jakékoliv sdruţení nebo jiné spojení zadavatele 

s fyzickou nebo právnickou osobou, která není zadavatelem za účelem zadání VZ. 

3. Sektorový zadavatel 

Sektorovým zadavatelem je podle zákona osoba, která vykonává některou z relevantních 

činností uvedenou v § 4 zákona o veřejných zakázkách a která tuto činnost vykonává na 

základě zvláštního či výhradního práva nebo pokud nad touto osobou můţe veřejný zadavatel 

přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv
13

. 

Základním předpokladem pro postavení určité osoby jako sektorového zadavatele je tedy 

výkon některé z relevantních činností vymezených v § 4.  

Relevantní činností je činnost: 

 v oblasti plynárenství, 

 v odvětví teplárenství, 

 v odvětví elektroenergetiky, 

 v odvětví vodárenství, 

                                                
13 www.businessinfo.cz [cit. 2011-02-10]. 
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 činnost související s projekty vodního hospodářství, s odváděním odpadních vod 

kanalizací slouţící veřejné potřebě nebo s čištěním vod, 

 činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících sluţbu 

veřejnosti v oblasti dráţní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozu 

veřejné autobusové dopravy, 

 činnost související s poskytováním poštovních sluţeb, 

 činnost prováděná při vyuţívání geograficky vymezeného území (dobývání ropy, plynu, 

uhlí apod.). 

4. Centrální zadavatel 

Zákon nově zavádí institut centrálního zadavatele, který umoţňuje zadavatelům pořizovat 

zboţí, sluţby či stavební práce prostřednictvím centrálního zadavatele, aniţ by sami museli 

podstupovat zadávací řízení. To je naopak úkolem centrálního zadavatele. Centrálním 

zadavatelem můţe být výhradně veřejný zadavatel, přičemţ zákon dále neomezuje, která 

osoba centrálním zadavatelem bude. Zadavatelé uzavírají s centrálním zadavatelem před 

zahájením centralizovaného zadávání smlouvu, ve které upraví podmínky související s 

centralizovaným zadáváním. 

Zákon vymezuje dva základní druhy centralizovaného zadávání. V prvém případě pořizuje v 

zadávacím řízení centrální zadavatel dodávky či sluţby, které následně „prodává“ bez 

navýšení ceny zadavatelům. Tento postup není moţné aplikovat u VZ  na stavební práce. 

Ve druhém případě podstupuje centrální zadavatel zadávací řízení na účet zadavatelů. To 

znamená, ţe zadavatelé centrálního zadavatele zmocní či jiným způsobem pověří k realizaci 

zadávacího řízení. V tomto případě je přípustné, aby centrální zadavatel pořizoval pro 

zadavatele zboţí, sluţby i stavební práce. 

Zadavatelé, kteří pořizují zboţí, sluţby či stavební práce prostřednictvím centrálního 

zadavatele, sami nepodstupují zadávací řízení, ale toto zadávací řízení podstupuje centrální 

zadavatel místo nich. Odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení nese tedy 

centrální zadavatel. 

Nově od 15. 9. 2010 můţe centrální zadavatel v rámci zadávacího řízení pořizovat zboţí také 

přímo pro sebe, toto dosud nebylo moţné. Centrální zadavatel pro pořízení sluţeb, dodávek, 

nebo stavebních prací přímo pro sebe musel vyhlašovat samostatné výběrové řízení.  
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Zadavatel je povinen dodrţovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace
14

.  

Podstatou těchto zásad je, ţe celý proces zadávacího řízení musí být zjevně průhledný, 

veřejně kontrolovatelný, přičemţ nesmí zvýhodňovat, resp. znevýhodňovat ţádného 

uchazeče
15

.  

2.4 Dělení veřejných zakázek 

Veřejná zakázka je definovaná jako zakázka, která se realizuje:
16

 

1. mezi zadavatelem na straně jedné a jedním či více dodavateli na straně druhé, 

2. na základě smlouvy, 

3. předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek, sluţeb nebo provedení stavebních prací 

zadavateli, 

4. za úplatu. 

Obr. 2.2. Dělení VZ 

 

 

Zdroj: Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; vlastní zpracování. 

                                                
14 Halásek (2007). 
15 Ochrana (2008). 
16 Krutáková (2007). 
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2.4.1 Dělení veřejných zakázek dle předmětu 

1. VZ na dodávky 

VZ  na dodávky je VZ, jejímţ předmětem je pořízení věci. Toto pořízení se můţe realizovat  

formou koupě, koupě zboţí na splátky, nájmu zboţí, nájmu zboţí s právem následné koupě 

(leasing), případně i jinak. Předmětem VZ na dodávky pak mohou být jak věci movité, tak i 

nemovitosti a dokonce i ovladatelné přírodní síly. 

VZ na dodávky zákon rozumí i VZ, jejímţ předmětem je kromě pořízení zboţí rovněţ 

poskytnutí sluţby. Tou můţe být například umístění, odborná montáţ či uvedení daného zboţí 

do provozu. Toto platí, pokud uvedené činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale 

pouze jejím nezbytným doplněním. Rozsah doplňkové sluţby ale nemůţe spočívat ve 

zhotovení stavby. 

2. VZ na stavební práce 

VZ na stavební práce obsahují tři základní kategorie tohoto druhu VZ. 

VZ na stavební práce je VZ, jejímţ předmětem je provedení stavebních prací a také 

poskytnutí dodávek či sluţeb nezbytných k provedení předmětu VZ dodavatelem. Za VZ na 

stavební práce se povaţují rovněţ stavební práce pořizované s vyuţitím prostředkovatelských 

nebo podobných sluţeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba
17

. Tato VZ je tedy rovněţ 

povaţována za VZ na stavební práce, ačkoliv její zprostředkovatel fakticky poskytuje určitou 

sluţbu. 

3. VZ na sluţby 

VZ na sluţby je VZ, která není VZ na dodávky nebo VZ na stavební práce. Také je to VZ, 

jejímţ předmětem je kromě poskytnutí sluţeb také poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná 

hodnota poskytovaných sluţeb je vyšší neţ předpokládaná hodnota poskytované dodávky, 

nebo provedení stavebních prací, pokud tyto práce nejsou základním účelem VZ, avšak jejich 

provedení je nezbytné ke splnění VZ na sluţby. Sluţby se dělí do několika kategorií, které 

jsou stanoveny v přílohách zákona č. 1 a č. 2. Jsou to např. sluţby telekomunikační, finanční, 

reklamní, hotelové, restaurační apod. 

                                                
17 Krutáková (2007). 
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2.4.2 Dělení VZ dle výše předpokládané hodnoty 

Předpokládaná hodnota VZ je zadavatelem předpokládaná výše peněţitého závazku, 

vyplývající z plnění VZ, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím 

řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vţdy rozhodná cena bez 

DPH
18

. 

Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí: 

 VZ nadlimitní,  

 VZ podlimitní,  

 VZ malého rozsahu. 

VZ malého rozsahu jsou takové zakázky, jejichţ předpokládaná hodnota nedosáhne hodnot 

uvedených v podlimitních zakázkách. VZ malého rozsahu není zadavatel povinen zadávat 

podle zákona o veřejných zakázkách. I v tomto případě je však zadavatel povinen dodrţet 

podmínku transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 

Dříve byly finanční limity stanoveny přímo zákonem o VZ. V současné době jsou však 

stanoveny nařízením vlády č. 77/2008 ve znění nařízení č. 474/2009 Sb., o stanovení 

finančních limitů pro účely zákona o VZ. Účelem nové právní úpravy je snaha zjednodušit 

případné změny hodnot uvedených v nařízení vlády s ohledem na to, ţe nelze vyloučit 

potřebu změn těchto hodnot v důsledku změn předpisů EU. Pravidlem je, ţe se limity pro 

stanovení mezních hodnot podlimitních a nadlimitních zakázek mění kaţdé dva roky a to tak, 

ţe se hodnota limitů sniţuje. Děje se tak zejména proto, aby se vyrovnal rozdíl v kurzu eura a 

koruny tak, aby při přepočtu mezních hodnot na eura zůstávaly limity stále stejné.  

Nové finanční limity nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou platné od 1. 1. 2010. 

Výše jejich předpokládané hodnoty a jejich srovnání s původními prahovými limity (viz 

příloha č. 2). 

  

                                                
18 Halásek (2007). 
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2.5 Druhy zadávacích řízení veřejných zakázek 

Veřejný zadavatel pouţívá pro zadání VZ zadávací řízení. Zadávacím řízení se rozumí 

vybraný druh způsobu zadání VZ definovaný zákonem o VZ, který je zadavatelem zvolen 

s ohledem na charakter předmětu VZ a zákonem taxativně jmenované podmínky jednotlivých 

druhů zadávacího řízení
19

.  

Zadávací řízení má následující fáze: 

 zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování nabídek), 

 odevzdání obálek, 

 otevření obálek, 

 posouzení nabídek, 

 zveřejnění výsledků. 

Moţnost pouţití jednotlivých zadávacích řízení závisí na dvou skutečnostech. Tou první je, 

do které kategorie zadavatel spadá (zda jde o zadavatele veřejného, dotovaného či 

sektorového), tou druhou potom, v případě některých zadávacích řízení rovněţ fakt, zda jsou 

naplněny zákonné podmínky pro jejich pouţití. 

Druhy zadávacích řízení jsou následující: 

1. Otevřené řízení  

Otevřené řízení je pouţitelné pro podlimitní i nadlimitní VZ a představuje nejobecnější formu 

zadávacího řízení. Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku. Nabídku mohou podat všichni dodavatelé, kteří mají zájem. 

2. Uţší řízení 

Toto řízení je rovněţ pouţitelné pro podlimitní i nadlimitní veřejné zakázky. Zadavatel 

oznamuje jen vybranému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat VZ. Veřejný zadavatel musí 

vyzvat k podání nabídky nejméně pět zájemců. 

                                                
19 Ochrana (2008). 
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3. Jednací řízení s uveřejněním 

V tomto druhu řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat 

VZ.  Nabídku  podávají  pouze  vybraní zájemci,  kteří  jsou poté  zadavatelem vyzváni 

k jednání. Zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek nejméně tři zájemce.  

4. Jednací řízení bez uveřejnění 

Představuje nejjednodušší a nejméně formální způsob zadání VZ. V tomto druhu řízení 

oznamuje zadavatel přímo jednomu nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat VZ.  

Velká novela č. 179/2010 Sb., významným způsobem upravila moţnost zadávat zakázku v 

reţimu jednacího řízení s uveřejněním i bez uveřejnění (viz příloha č. 3). 

5. Soutěţní dialog 

Tento nový druh zadávacího řízení můţe pouţít pouze veřejný zadavatel, a to pro zadání VZ  

se zvláště sloţitým předmětem plnění. Veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu 

zadavatelů svůj úmysl zadat VZ a je povinen vyzvat k účasti nejméně tři zájemce. 

6. Zjednodušené podlimitní řízení 

Tento nový druh zadávacího řízení můţe být také pouţit pouze veřejným zadavatelem. 

Zadavatel písemně vyzývá nejméně pět zájemců k podání nabídky a zároveň musí vhodným 

způsobem zveřejnit výzvu, která musí mít trvání po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 

Předpokladem účasti dodavatele v uţším řízení a předpokladem hodnocení nabídek 

v otevřeném řízení je splnění klasifikace (viz příloha č. 4). Zadavatel vyhodnocuje kvalifikaci 

uchazečů podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení
20

.  

2.5.1 Elektronické zadávání veřejných zakázek 

Elektronické zadávání VZ  je moderní formou související s technickým vývojem. V rámci EU 

existuje tzv. IDA ( Interchange of Data between Administrations) a jsou publikovány obecné 

technické specifikace jako vodítko pro implementaci systému elektronického zadávání VZ 

                                                
20 Ochrana (2004). 
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v souladu s legislativním rámcem
21

. 

Existují dvě základní formy elektronických veřejných zakázek: 

 elektronická aukce, 

 dynamické nákupní systémy. 

Zadavatel můţe pouţít elektronické nástroje pouze za předpokladu, ţe pouţití těchto 

elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou 

s ohledem na předmět VZ obecně dostupné a slučitelné s běţně uţívanými informačními a 

komunikačními technologiemi
22

. 

2.5.2 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek v letech 2011 – 2015 

Strategie elektronizace zadávání VZ pro období let 2011 aţ 2015 byla přijata na základě 

usnesení vlády ČR z 5. ledna 2011. Vláda zároveň uloţila příslušným ministrům a předsedům 

ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené 

v příloze tohoto usnesení. 

Strategie elektronizace zadávání VZ pro období let 2011 aţ 2015 se po ukončení účinnosti 

Národního plánu zavedení elektronického zadávání VZ pro období let 2006 - 2010 stala 

novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a 

komunikačních technologií do procesu zadávání VZ.  

Realizace Strategie elektronizace zadávání VZ pro období let 2011 aţ 2015 bude obdobně 

jako v případě Národního plánu uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou 

podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. 

Lhůty pro doručení ţádostí platné pro veřejného zadavatele 

Zákon o VZ především stanoví, ţe veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musí být 

stanoveny s ohledem na předmět VZ. Z daného vyplývá, ţe lhůty určuje zadavatel VZ, který 

při jejím určování musí brát ohled na předmět VZ; zejména by měl přihlédnout k době 

                                                
21 Ochrana (2004). 
22 Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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nezbytné pro zpracování a předloţení nabídek uchazeči. Všechny lhůty počínají běţet dnem 

následujícím po dni odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k 

podání nabídek. 

Graf 2.1. Zákonné lhůty pro doručení ţádostí platné pro veřejného zadavatele 

Zdroj: Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; vlastní zpracování. 

2.6 Hodnotící kritéria veřejných zakázek 

Hodnocení nabídek je jednou z nejdůleţitějších fází celého procesu zadávání VZ a má 

bezprostřední vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Hodnocení musí probíhat podle 

jednotlivých kritérií hodnocení jasně a srozumitelně definovaných zadavatelem v zadání VZ, 

a to v souladu se zákonem a objektivním způsobem
23

. 

Hodnocení nabídek můţe být provedeno výhradně na základě jednoho ze dvou základních 

hodnotících kritérií, tj. podle: 

 ekonomické výhodnosti nabídky,  

 nejniţší nabídkové ceny. 

Volba kritérií je v kompetenci zadavatele. Měla by však brát na zřetel druh VZ, který je dán 

jejím předmětem, a cíle, jeţ by zakázka měla splnit
24

.  

Jestliţe je kritérium hodnocení nejniţší nabídková cena, jedná se o jednokriteriální 

rozhodování, kdy nabídková cena (její absolutní hodnota) je měřítkem pro výběr nabídky.  

                                                
23 Jurčík (2007). 
24 Ochrana (2004). 
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Tento způsob hodnocení budeme volit tehdy, jestliţe je jisté, ţe uţitkové vlastnosti 

(parametry) uvaţovaných nabídek jsou stejné, resp. jejich rozdíly jsou tak malé, ţe je můţeme 

zanedbat. V praxi je kritérium rozhodování na základě ceny často pouţívané. 

Pokud není vhodné pouţít k výběru nabídek jednokriteriální rozhodování na bázi ceny, pak 

volíme kritéria tzv. ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomickou výhodností nabídek se 

rozumí především uţité vlastnosti nabídek, jeţ potenciálně povedou k uspokojení uţivatele
25

.  

Při ekonomické výhodnosti nabídky přihlíţíme komplexně k uţivatelským vlastnostem 

jednotlivých nabídek. Kaţdou nabídku zkoumáme jako statek, který potenciálně můţe 

uspokojit určité veřejné potřeby. Potřeby jsou transformovány do cílů, a ty jsou vztahovány 

k uţivatelským vlastnostem nabídky. Ve vztahu k cílům měříme, jak je naplněn poţadovaný 

stupeň uspokojení potřeb
26

. 

Při ekonomické vhodnosti nabídky zadavatel přihlíţí k následujícím okolnostem: 

 k době plnění VZ, 

 technické, jakostní, estetické a funkční charakteristice VZ, 

 provozním nákladům a poţadavkům na údrţbu, 

 ekologickým parametrům, 

 k výši nabídkové ceny, 

 k hodnotě kompenzující transakci u zakázek, u kterých taková podmínka byla stanovena. 

Uvedená „ekonomická vhodnost nabídky“ je východiskem pro tvorbu hodnotících kritérií 

nabídky. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehoţ nabídka byla vybrána jako 

nejvhodnější. Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu 

s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek
27

.  

  

                                                
25 Ochrana (2004). 
26 Ochrana (2004). 
27 Krutáková, Kruták (2007). 
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Jistota 

 Zadavatel je oprávněn poţadovat sloţení jistoty a určit její výši aţ do výše dvou procent  

předpokládané hodnoty. Právo volby, v jaké formě bude jistota sloţena, však náleţí uchazeči. 

Dosud existovaly v rámci zákonných moţností pouze dvě formy sloţení jistoty – peněţní 

jistota a jistota ve formě bankovní záruky. Nově přibyla uchazeči třetí moţnost, a sice 

pojištění záruky
28

. 

Výkon práva z poskytnuté jistoty 

Zadavatel je oprávněn k vyuţití poskytnuté jistoty, pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo 

zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl uzavřít smlouvu, nesplnil 

povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. 

Jistota připadá zadavateli na základě rozhodnutí zadavatele, přičemţ toto rozhodnutí musí 

zadavatel řádně odůvodnit a doručit příslušnému uchazeči. Proti tomuto rozhodnutí je moţné 

podat námitky, nebyla-li ještě uzavřena smlouva. 

2.7 Kontrola veřejných zakázek 

Historie snahy o kontrolu vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s nimi je velice 

dlouhá. Smysl těchto snah je jasný: zabezpečit efektivnost hospodaření s částí veřejných 

financí, zamezit plýtvání s těmito prostředky a vytvořit spravedlivé soutěţní prostředí pro 

konkurenční uchazeče o zakázky hrazené z veřejných zdrojů. Jasně stanovená „pravidla hry“ 

napomáhají, usnadňují kontrolu a brání korupci
29

. 

Současně je v zájmu veřejnosti, aby ţádný uchazeč o veřejnou zakázku nebyl nějakým 

způsobem diskriminován, neboť taková diskriminace vede ke sníţení konkurence a tím i 

potenciálně k případné vyšší ceně. Proto je ţádoucí institut, který bude chránit rovné 

příleţitosti uchazeče o VZ ve veřejné soutěţi
30

.  

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu metodicky řídí a 

koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě.  

                                                
28 Havlová. Jistota. Časopis Veřejné zakázky (2010).  
29 Halásek (2007). 
30 Ochrana (2008). 
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Orgány veřejné správy vzájemně spolupracují při zajišťování přiměřeného a účinného 

systému finanční kontroly ve veřejné ekonomice. V rámci spolupráce se orgány veřejné 

správy na základě vyţádání vzájemně informují o programech a záměrech svých finančních 

kontrol, o jejich výkonu a výsledcích. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (dále jen ÚOHS) vykonává dohled nad 

dodrţováním zákona o veřejných zakázkách od roku 1995. 

Sekce VZ se zabývá zejména řešením návrhů dodavatelů směřujících proti moţnému 

nesprávnému postupu zadavatelů podle zákona o VZ ve správních řízeních. Sekce má čtyři 

odbory, které samostatně řeší jednotlivé případy, odbor kontroly navíc vykonává i činnosti 

podle zákona o státní kontrole. Neméně zanedbatelnou činností sekce VZ je činnost 

metodická, realizovaná především prostřednictvím odpovědí na dotazy. 

Na základě podnětů fyzických či právnických osob (např. občané, Policie ČR, ministerstva) 

ÚOHS přezkoumává dokumentace o VZ. Pokud získá pochybnosti o zákonnosti úkonů 

zadavatele, zahajuje správní řízení z moci úřední. Pokud pochybnosti neshledá, sděluje své 

závěry (výsledek šetření) pisateli podnětu i zadavateli. 

ÚOHS je oprávněn rovněţ provádět kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou prováděny většinou na základě plánu kontrolní 

činnosti. 

ÚOHS vykonává dohled nad dodrţováním tohoto zákona, při kterém přezkoumává zákonnost 

úkonů zadavatele s cílem zjistit zachování zásad. 

Mezi kompetence ÚOHS patří: 

 vydává předběţná opatření, 

 rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání VZ postupoval v souladu s tímto zákonem, 

 ukládá nápravná opatření a sankce, 

 kontroluje úkony zadavatele při zadávání VZ, 

 plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

Existují však i další druhy kontroly prováděné jinými orgány. Zde stojí v popředí Nejvyšší 

kontrolní úřad (dále jen NKÚ). NKÚ je koncipován jako nezávislý kontrolní úřad, který si 
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svou činností získal dobrou reputaci
31

. Jde o všeobecný kontrolní orgán, jehoţ hlavním 

posláním je zajistit, aby bylo nakládáno hospodárně s prostředky daňových poplatníků, s 

prostředky vybíranými na základě zákona a s majetkem státu. 

NKÚ se při kontrolní činnosti zaměřuje v prvé řadě na to, zda státní a další subjekty se 

svěřeným státním majetkem a prostředky nakládají účelně a hospodárně a zda přitom 

postupují v souladu s právními předpisy. Obdobným způsobem postupuje NKÚ při kontrole 

vyuţívání prostředků, které byly poskytnuty ČR ze zahraničí, a při kontrole prostředků, za 

které převzal stát záruky. Předmětem kontroly je také vydávání a umořování státních cenných 

papírů a zadávání státních zakázek
32

. 

NKÚ neformálně spolupracuje v rámci legislativního procesu s vládou, jednotlivými 

ministerstvy i ostatními ústředními orgány. Postup při provádění kontroly je stanoven v 

zákoně uvedeným kontrolním řádem, který upravuje vztahy mezi NKÚ, orgány NKÚ, členy 

NKÚ a kontrolory pověřenými kontrolní akcí na jedné straně a kontrolovanými osobami na 

druhé straně. Kontrolu vykonávají členové NKÚ a kontroloři na základě písemného pověření.  

Slabinou kontrolní pravomoci NKÚ je to, ţe nemá pravomoc ukládat ţádné sankce za zjištění 

porušení zákona.  

Transparency International - Česká republika (dále jen TIC) je nevládní neziskovou 

organizací, jejímţ posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k 

jejímu omezování. TIC se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti 

veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Svými projekty se mj. dlouhodobě 

věnují problematice VZ, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky
33

.  

Při zadávání a realizaci VZ existuje všude na světě prostor pro korupci. České VZ v tomto 

smyslu nejsou výjimkou. Trpí značnou neprůhledností, která vede k vysokým ztrátám 

veřejných prostředků. TIC se začala koncepčně a důsledně věnovat korupci v oblasti VZ  a 

koncesí v roce 2003.  

V průběhu let 2003 - 2009 v rámci projektů zaměřených na vybrané oblasti VZ TIC 

vypracovala několik legislativních analýz k posílení institucionální kontroly, výpočtů ztrát 

veřejných prostředků, mapovala klientelistické vazby u stavebních zakázek, realizovala 

                                                
31 Jurčík (2007). 
32 www.nku.cz [cit. 2011-02-25]. 
33 www.transparency.cz [cit. 2011-03-20]. 
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průzkumy mezi zadavateli a podnikateli. Dále se TIC věnovala hospodaření obecních 

obchodních společností, problematice public-private partnership, partnerství veřejného a 

soukromého sektoru (dále jen PPP), zakázkám malého rozsahu, zavedení černých listin do 

oblasti VZ a moţnému uplatnění tzv. paktů integrity.  

Podle TIC představuje zadávání VZ spolu s politickou korupcí nejčastější oblasti korupce 

v celosvětovém měřítku.  

Kontrolu v oblasti VZ provádí rovněţ jiné orgány, např. finanční orgány. Jejich cílem je 

kontrola nakládání s dotacemi, coţ se ve vztahu k zákonu o VZ projevuje tak, ţe mají 

pravomoc kontrolovat postup dotovaných zadavatelů i v tom ohledu, zda byl dodrţen zákon o 

VZ. Pokud by tomu tak nebylo, jde o nesplnění podmínek dotačního titulu s následkem 

vrácení poskytnuté dotace. 

Zákon o VZ klade důraz na transparentnost, čemuţ má napomáhat i to, ţe dochází ke 

zveřejňování informací o veřejných zakázkách, coţ dává moţnost kontroly zadavatelů ze 

strany veřejnosti, novinářů apod. Uvedené údaje by měly být brány v potaz v boji proti 

korupci jak v rovině trestněprávní, tak i v oblasti moţné politické odpovědnosti.  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) provádí metodické řízení procesu 

zadávání VZ a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se 

MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru. MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o 

veřejných zakázkách a koncesích. Jeho hlavním cílem je, aby proces zadávání VZ vedl k 

ekonomickému, nediskriminačnímu a transparentnímu vyuţití veřejných prostředků
34

.  

ČR jako členský stát EU má za povinnost předávat Evropské komisi vţdy ke konci října 

Statistickou zprávu o VZ za předcházející období. Tato povinnost je dána ve Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady. Zpracovatelem této zprávy za ČR  je MMR. 

2.8 Archivace dokumentace veřejných zakázek 

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o VZ a záznamy o elektronických úkonech po 

dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li 

                                                
34 www.mmr.cz [cit. 2011-03-22]. 
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zvláštní právní předpis jinak
35

. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů.  

Dokumentací o VZ se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, 

jejichţ pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyţaduje tento 

zákon. Tato dokumentace můţe zahrnovat nabídky uchazečů, ţádosti zájemců o účast, zprávu 

o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele (rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky, apod.), doklady, jimiţ zadavatel prokazuje oprávněné uţití 

jednacího řízení bez uveřejnění, protokoly o jednání hodnotící komise, protokoly o jednání 

v jednacím řízení s uveřejněním a bez uveřejnění, smlouvy na předmět VZ, doklady, jimiţ 

zadavatel odůvodňuje pouţití výjimky z působnosti tohoto zákona apod
36

. 

Archivace dokumentace VZ je jediným moţným způsobem, kterým lze ověřit postup 

zadavatele při zadávání VZ a zjistit, zda byl jeho postup v souladu se zákonem. Jde tedy o 

zákonnou povinnost zadavatele, která přispívá k dodrţení zásady transparentnosti a zásady 

přezkoumatelnosti postupu zadavatele. 

Zadavatel musí zabezpečit archivaci příslušných podkladů a je na něm, jakým způsobem 

uvedené zabezpečí. Pokud však stanovené povinnosti nedostojí, vystavuje se sankci – uloţení 

finanční sankce za správní delikt podle § 120 ods. 1, podle kterého se zadavatel dopustí 

správního deliktu tím, ţe nepořídí nebo neuchová dokumentaci o VZ.  

Zákon o VZ stanoví povinnost archivovat doklady o zadávacím řízení po dobu 5 let, 

přezkumné řízení ze strany ÚOHS z vlastního podnětu můţe však být zahájeno aţ do 10 let, 

kdy k porušení zákona došlo. Pokud se to ÚOHS bude moci po uplynutí doby pěti let z čeho 

dozvědět, kdyţ podklady budou skartovány
37

. Obecně je třeba archivovat originály listinných 

úkonů. 

Zadavatel je povinen uvedenou dokumentaci uchovávat po dobu nejméně 5 let od: 

 uzavření smlouvy,  

 změny smlouvy na realizaci VZ, 

 zrušení řízení. 

                                                
35 Krutáková, Kruták (2007). 
36 Krutáková, Kruták (2007). 
37 Jurčík (2007). 
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Výjimku a jinou dobu uchování dokumentace o VZ a záznamy o elektronických úkonech 

stanoví spíše podmínky, např. dotačních titulů, které je nutné dodrţovat. V některých z nich 

bývá stanoveno archivovat podklady 10 let, coţ je nutné dodrţet. 

V některých případech (například při čerpání prostředků z fondů EU) bude třeba rovněţ 

aplikovat příslušné předpisy ES  stanovící poţadavky a lhůty na archivaci (viz např. Nařízení 

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení ES č. 1260/1999)
38

. 

  

                                                
38 www.portal-vz.cz [cit. 2011-03-23]. 

http://www.esfcr.cz/files/clanky/3056/obecne_09077_final.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/3056/obecne_09077_final.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/3056/obecne_09077_final.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/3056/obecne_09077_final.pdf
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3 ANALÝZA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ PRO VEŘEJNÉ 

ZADÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ÚŘADECH VEŘEJNÉ 

SPRÁVY 

Zatímco zadávání nadlimitních VZ je ošetřeno zákonem, který zadavatelé musí respektovat, 

zadávání VZ malého rozsahu (dále jen VZMR) takto upraveno není. Za VZMR se povaţuje 

taková VZ, jejíţ předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje: 

 v případě dodávek a sluţeb 2.000.000,- Kč, 

 v případě stavebních prací 6.000.000,- Kč. 

Můţeme tudíţ říci, ţe z hlediska finančního objemu, v porovnání s ostatními VZ, nejsou tak 

významné. Z hlediska frekvence je ovšem těchto VZ uskutečňováno nejvíce.  

Problematika VZMR je relevantní zejména v případě kategorie veřejného zadavatele a 

případně sektorového zadavatele. Pro všechny kategorie zadavatelů platí, ţe nejsou povinni 

zadávat VZMR podle zákona. U sektorového zadavatele je navíc třeba zmínit, ţe podle 

zákonné výjimky, platné pro veřejné zakázky zadávané sektorovým zadavatelem, je tento 

povinen zadávat v reţimu zákona pouze nadlimitní VZ. 

Dále uvedený postup pro zadávání VZMR můţe být pouţit veřejným zadavatelem pro 

zadávání VZMR sektorovým zadavatelem pro zadávání VZMR, popřípadě téţ pro zadávání 

podlimitních VZ zadávající osobou, která obdrţí prostředky z fondů EU, pro zadávání 

VZMR, a to v případě, ţe zadavatel plnění nepořizuje prostřednictvím elektronického trţiště. 

Na druhou stranu je třeba zmínit, ţe povinnost dodrţovat základní zásady transparentnosti, 

zákazu diskriminace a rovného zacházení je výslovně zákonem uloţena pouze veřejným 

zadavatelům, a proto metodický postup zadávání VZMR je určen primárně veřejným 

zadavatelům. 

V souvislosti se zadáním VZMR je především nezbytné, aby zadavatel na počátku zadávacího 

procesu rozhodl, jakým způsobem zahájí zadávání předmětné VZMR. Zadavatel totiţ není 

povinen zadat VZMR v zadávacím řízení. Na druhou stranu lze nanejvýše doporučit, aby 

zejména v případě zadavatelů byl stanoven jednotný interní postup platný pro VZMR. 
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V případě veřejného zadavatele je třeba také upozornit na povinnost stanovenou § 26 odst. 5 

zákona, podle kterého je veřejný zadavatel povinen, v případě, kdy zahájí zadávání VZMR 

postupem platným pro podlimitní VZ, postupovat tímto způsobem i nadále a zadat VZMR 

podle pravidel, která jsou stanovena zákonem pro zadávání podlimitních VZ. 

3.1 Podmínky zadavatele při zadání veřejných zakázek malého rozsahu 

mimo reţim zákona 

Nezahájí-li zadavatel zadávání VZ postupem platným pro podlimitní VZ, je oprávněn 

postupovat zcela mimo reţim zákona. Veřejný zadavatel je však vţdy povinen postupovat 

v rámci zadávacího řízení transparentně, nediskriminačně a dodrţovat zásadu rovného 

zacházení. 

Pro splnění všech těchto podmínek je vhodné stanovit, a to zpravidla interním předpisem 

závazným pro všechny osoby jednající jménem zadavatele, základní pravidla, za kterých 

můţe být VZMR zadána. 

Vzhledem k tomu, ţe hodnota plnění poskytnutého na základě VZMR můţe být od 0,10 Kč 

do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě dodávek a sluţeb a v případě stavebních prací dokonce 

aţ do 6 000 000,- Kč bez DPH, lze doporučit, aby tento interní předpis stanovil pravidla pro 

zadávání v závislosti na předpokládané hodnotě předmětu VZMR. V takovém případě je 

třeba, aby zadavatel dodrţoval obdobným způsobem zákaz dělení zakázek, v jehoţ důsledku 

by byla smlouva na plnění VZMR uzavřena méně přísným způsobem
39

.  

Zadavatel se můţe v rámci zpracování interního předpisu drţet modelového rozdělení, které 

vychází z principu proporcionality, který zohledňuje cenu VZMR ve srovnání s náklady na 

proces jejího zadání a moţné přínosy zadávací procedury. 

3.2 Oslovení zadavatelé veřejných zakázek malého rozsahu 

Pro účely mé práce jsem realizovala dotazníkové šetření mezi vybranými zadavateli s cílem 

zjistit, jaké postupy pouţívají při zadávání VZMR. Celkem bylo osloveno 22 vybraných 

                                                
39 www.portal-vz.cz [cit. 2011-03-25]. 
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zadavatelů (viz tab. 3.1). Zadavatele tvořily úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen 

ÚORP) v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK). 

MSK se nachází celkem 22 obcí s rozšířenou působností. Největší z nich, Ostrava je zároveň 

krajským městem. Pět těchto měst (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) 

jsou okresními městy.  

Reforma veřejné správy u nás nastala zánikem okresních úřadů 1. ledna 2003. Převedením 

činností vykonávaných dosud na obce s rozšířenou působností (tzv. obce 3) a krajské úřady 

došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné správy v ČR. Ačkoli okresní 

úřady byly zrušeny, jako území dosud přetrvávají. Realizuje se podle nich rozhodující část 

výkonu správy na niţší úrovni. V rámci kaţdého okresu tak funguje např. Okresní správa 

sociálního zabezpečení, pozemkový úřad nebo inspektorát Státní veterinární správy. 

Cílem uvedených změn je především přiblíţení výkonu jednotlivých agend blíţe k občanům - 

tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od ústředních orgánů 

směrem dolů, coţ znamená, ţe vše bude řešeno co nejblíţe bydliště občanů. 

Obce s rozšířenou působností (obce 3) 

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti ve svém 

správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji 

vyuţívají:
40

 

 evidence obyvatel, 

 vydávání cestovních a osobních dokladů, 

 vydávání řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel, 

 ţivnostenské oprávnění, 

 výplata sociálních dávek, 

 sociálně právní ochrana dětí, 

 péče o staré a zdravotně postiţené občany, 

 vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany ţivotního prostředí, 

                                                
40 www.verejna –sprava.kr-moravskoslezsky.cz [cit. 2011-03-30]. 
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 státní správa lesů, myslivosti a rybářství, 

 oblast dopravy a silničního hospodářství. 

Tab. 3.1.  Seznam obcí s rozšířenou působností v MSK 

Název obce Počet obyvatel Rozloha v km
2
 

Bílovec 7 664 49 

Bohumín 22 684 31 

Bruntál 17 489 30 

Český Těšín 25 782 33 

Frenštát pod Radhoštěm 11 174 11 

Frýdek-Místek 59 365 51 

Frýdlant nad Ostravicí 9 814 22 

Havířov 81 080 32 

Hlučín 14 368 21 

Jablunkov 5 719 10 

Karviná 64 483 57 

Kopřivnice 23 346 27 

Kravaře 6 819 19 

Krnov 25 055 44 

Nový Jičín 26 076 44 

Odry 7 450 74 

Opava 58 739 90 

Orlová 33 427 24 

Ostrava 310 464 214 

Rýmařov 8 836 60 

Třinec 37 800 85 

Vítkov 6 254 55 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2011; vlastní zpracování. 

Města zvýrazněny modrou barvou zaslaly interní předpisy, podle nichž postupují při 

zadávání VZMR. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/obce2.html
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Kromě Bruntálu jsou všechna tato okresní města současně městy statutárními. Správa 

statutárních měst je organizovaná podle vlastního dokumentu (statutu). V jejich čele stojí 

primátor, místo městského úřadu zde funguje magistrát. Statutární města mohou svá území 

rozdělit na menší části a v nich vytvořit další, niţší soustavu řídících orgánů.  

3.2.1 Vyhodnocení odpovědí úřadů s rozšířenou působností 

Jednotlivé úřady obcí jsem obeslala e-mailem, ve kterém jsem zaslala ţádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Jednotlivé 

zadavatele jsem oslovila s následujícími dotazy, souvisejícími se zadáváním VZMR: 

1. Zda úřad zadává VZMR postupem platným pro podlimitní VZ nebo postupují při 

zadávání VZ mimo reţim zákona. 

2. Podle jaké metodiky se úřad řídí při zadávání VZMR, poţádala jsem o její zaslání. 

3. Pokud je úřad zřizovatelem příspěvkových organizací (dále jen PO), podle jaké metodiky 

se tyto organizace řídí při zadávání VZ, poţádala jsem o její zaslání. 

Přístup zadavatelů k dotazníkovému šetření 

Ţadatelé byli poţádáni o zaslání informací. 16 zadavatelů neodpovědělo vůbec. Jeden 

zadavatel, úřad města Ostravy, se odvolal na neexistenci samostatného dokumentu, 

ošetřujícího zadávání VZMR. U VZMR, které nepodléhají ţádné metodice se postupuje v 

souladu s § 6 zadávání VZ a na základě vypracovaných postupů, které, jak jiţ bylo uvedeno, 

nejsou zhmotněny do písemné metodiky. 

Další zadavatel, úřad města Český Těšín, odmítl metodiku, která je stanovena interní 

organizační směrnicí dle institucí právního odboru, poskytnout. Touto metodikou se řídí i 

příspěvkové organizace (dále jen PO) města. Pouze čtyři oslovené ÚORP prokázaly věcný a 

nápomocný přístup. Zaslaly vnitřní předpis nebo poskytly alespoň výňatek z vnitřního 

předpisu; týkající se zadávání VZMR, případně ve svých odpovědích obecně popsaly postup 

při zadávání VZMR.  
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Internetové stránky ÚORP 

Zpřístupnění informací na webových stránkách veřejné správy (dále jen VS) hraje jednu 

z klíčových rolí ve sbliţování VS s veřejností. Informovat obyvatele měst o nejdůleţitějších 

postupech, návodech a směrnicích, by mělo být dnes jiţ samozřejmostí. Webové stránky jiţ 

zcela běţně informují o činnosti úřadu, jeho jednáních, rozpočtech, rozhodnutích. Díky 

nabídce e-mailového kontaktu a diskusním fórům je umoţněna zpětná vazba na veškerá 

sdělení a rozhodnutí úřadů. 

Všechny ÚORP v MSK mají jiţ od roku 1997-2000 zřízeny vlastní webové stránky. Stejně 

mají tyto úřady vlastní e-mailovou adresu. Kromě mnoţství poskytovaných informací se 

stránky ÚORP liší především svým vzhledem a úpravou. Stránky některých měst např. 

Bílovce, Bruntálu, Frenštátu pod Radhoštěm, Krnova, Nového Jičína či Oder působí velice 

seriózním dojmem. Jsou přehledné a snadno se v nich můţeme orientovat. Je zde patrná co 

největší snaha informovat veřejnost o dění na úřadě i ve městě. Některé městské portály mají 

problémy s rozmístěním informací. Při velkém mnoţství stránek není jistě jednoduché 

dosáhnout jejich přehlednosti.  

Detailně popsaný metodický postup zadavatele, pouţívaný při zadávání VZ, který je 

přístupný veřejnosti, zvyšuje průhlednost a předvídatelnost pravidel a napomáhá předcházet 

moţným pochybnostem a spekulacím o způsobu a výsledcích zadávání. V době realizace 

šetření neměl zpřístupněn vnitřní předpis na svých webových stránkách ţádný z dotazovaných 

ÚORP.  

3.3 Analýza zaslaných metodik 

Jak jsem jiţ uvedla, pouze čtyři oslovené ÚORP prokázaly věcný a nápomocný přístup při 

zveřejnění svých vnitřních předpisů pouţívaných při zadávání VZMR. Následující údaje a 

závěry vycházejí z těchto čtyř obdrţených interních předpisů. Jedná se o interní předpisy 

statutárního města Havířov, města Krnov, města Orlová a města Vítkov. 

3.3.1  Statutární město Havířov 

Rada města Havířova (dále jen RMH) schválila podmínky pro zadávání VZMR dle § 12 odst. 
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6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při dodrţení zásad stanovených RMH zn. 

ZS/10/RMH/2008 a § 6 zákona o VZ. 

Finanční limity pro zadávání VZMR statutárním městem Havířov (dále jen SMH) 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH do 400 000,- Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min.1, 

2. komise pro hodnocení nabídky: není, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru Magistrátu města Havířov       

                         (dále jen MMH). 

Vedoucí odboru MMH zadává VZ v limitu stanoveném RMH s tím, ţe své rozhodnutí zadat 

VZ konkrétnímu zájemci je povinen vedoucí odboru MMH na vyţádání řádně zdůvodnit. 

Odbor, do jehoţ náplně podle Organizačního řádu MMH patří zajišťování předmětu VZ, zjistí 

cenu obvyklou v místě plnění, přičemţ je povinen vycházet z informací o trhu a z 

dosavadních zkušeností (provést zjednodušený průzkum trhu u nejméně tří dodavatelů, 

zaměřený na cenu, záruky, termín plnění a další podmínky dle vlastního uváţení). Sjednané 

smluvní vztahy je vedoucí příslušného odboru oprávněn samostatně podepsat. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH od 400 000,- Kč do 1 mil. Kč (do 3 mil. u staveb): 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 5, 

2. komise pro hodnocení nabídek: 3-členná, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: porada vedení MMH. 

O vyhlášení poptávkového řízení i o výběru dodavatele rozhoduje porada vedení MMH. 

Vedoucí odboru MMH předloţí poradě vedení MMH ke schválení obsah výzvy, která 

obsahuje 7 bodů.  Předpokládanou cenu a finanční krytí, předmět VZ, zadávací podmínky, 

okruh společností, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky, způsob realizace 

poptávkového řízení, sloţení hodnotící a kvalifikační komise, pověření k podpisu člena 

porady vedení MMH.  

Po schválení poradou vedení MMH a provedení příslušných úprav, zajistí vedoucí odboru 
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MMH odeslání Výzvy a svolání hodnotící komise. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne 

porada vedení MMH na základě materiálu zpracovaného vedoucím odboru MMH. V zápise 

musí být vţdy uveden vybraný dodavatel a cena. Sjednané smluvní vztahy podepisuje 

pověřený člen porady vedení MMH. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH od 1 mil. Kč do 2 mil. Kč (do 3 mil. do 6 mil. u 

staveb): 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 5, 

2. komise pro hodnocení nabídek: min. 5-členná, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: RMH. 

O vyhlášení poptávkového řízení i o výběru dodavatele rozhoduje RMH. Vedoucí odboru 

MMH předloţí v souladu s Jednacím řádem RMH k projednání materiál obsahující 11 bodů. 

Druh a název VZ, následné zakázky (opce), dílčí plnění, poskytnutí zálohy, druh zadávacího 

řízení, varianty nabídky, dobu realizace VZ, zadávací podmínky, okruh společností, kterým 

bude odeslána výzva k podání nabídky, způsob realizace poptávkového řízení, sloţení 

hodnotící komise, lhůtu a místo podání nabídky, pověření k podpisu výzvy. V důvodové 

zprávě k materiálu pro RMH je uvedeno 6 skutečností. Např. předpokládaná cena, popis 

předmětu VZ, administrátor VZ, finanční krytí z rozpočtu města aj. 

Po schválení RMH zajistí vedoucí odboru MMH odeslání výzvy, příp. zveřejnění výzvy a 

svolání hodnotící komise. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne RMH. V usnesení RMH 

musí být vţdy uveden vybraný dodavatel a cena. Sjednané smluvní vztahy podepisuje 

pověřený člen RMH. 

Výběr okruhu zájemců 

Okruh dodavatelů, u zakázek do 1 mil Kč, navrhuje vedoucí odboru MMH dle vlastního 

uváţení zadavateli tj. poradě vedení MMH, které můţe návrh upravit. O výběru dodavatelů, 

rozhoduje zadavatel. Vedoucí odborů vedou seznam dodavatelů na VZ. Okruh dodavatelů 

jsou povinni vedoucí odboru měnit. V případě specializovaných zakázek, které můţe provést 

pouze omezený okruh zájemců, můţe vedoucí odboru MMH navrhnout i niţší počet 

dodavatelů. Návrh musí být zdůvodněn. 
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Výjimky ze zásad 

V interním předpisu MMH je uvedeno 5 výjimek ze zásad. 

PO města 

Finanční limity i postupy při zadávání VZMR pro PO města jsou shodné s limity MMH. U 

VZ do 400 000,-Kč rozhodnutí o zadání VZ činí ředitel PO. 

Graf 3.1.  Finanční limity VZMR zadávaných SMH (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 

3.3.2  Město Krnov  

Opatření obce č. 7/2007 se opírá o zákon č. 137/2006 Sb., o VZ. Stanovuje podmínky 

zadávání VZMR na dodávky, sluţby nebo stavební práce. 

Finanční limity pro zadávání VZMR městem Krnov 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH do 100 000,- Kč: 

Rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru města Krnov (dále jen MK). 
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Vedoucí příslušného odboru je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušenostech 

prokázat splnění těchto podmínek v písemné podobě. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH do 500 000,- Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 3, 

2. komise pro hodnocení nabídky: není, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru MK. 

Ve výzvě k podání nabídky musí zadavatel stanovit poţadavek na prokázání příslušného 

oprávnění k podnikání, včetně předloţení výpisu z obchodního rejstříku, způsob zpracování 

nabídkové ceny, dobu plnění VZ a poţadavek na obsah smlouvy.   

Ve výjimečných případech, kdy nelze zajistit nabídku tří dodavatelů, je vedoucí odboru po 

předchozím souhlasu svého nadřízeného, oprávněn zadat VZ dodavateli i bez těchto 

podmínek. Důvody musí být uvedeny písemně. O výběru nejvhodnější nabídky dodavatele 

rozhoduje metodicky nadřízený vedoucího odboru, tj. starosta, příp. příslušný místostarosta. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH do 2 mil. Kč (do 6 mil. u staveb): 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 3, 

2. komise pro hodnocení nabídky: příslušný vedoucí odboru a metodicky nadřízený 

vedoucího odboru tj. příslušný místostarosta, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: Rada města Krnov (dále jen RMK). 

Výzva k podání nabídky musí shodně pro všechny dodavatele obsahovat 6 bodů: prokázání 

příslušného oprávnění k podnikání, předmět, dobu a místo plnění VZ, způsob a kritéria 

hodnocení nabídek, lhůtu, po kterou budou vyzvaní dodavatelé se svými nabídkami vázáni, 

moţnost variantního řešení, poţadavky na obsah příslušné smlouvy. Zadavatel je povinen 

uzavřít smlouvu s dodavatelem, který předloţil nejvhodnější nabídku.  

Kontrolu předmětu plnění ze smlouvy zajišťuje statutární zástupce zadavatele nebo jím 

pověřená osoba. Vedoucí odboru, který zabezpečuje zadání zakázky, odpovídá za dodrţení 

ustanovení zákona, směrnice, usnesení RM. Průběh a realizace VZ kontroluje příslušný 

místostarosta.  
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PO města 

Organizace zřízené nebo zaloţené MK nemají stanoven ţádný předpis, podle kterého by se při 

zadávání VZMR řídily. 

 

Graf 3.2.  Finanční limity VZMR zadávaných MK (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 

3.3.3 Město Orlová 

Směrnice obce je vydávána v souladu s ustanovením § 6 a § 8 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Finanční limity pro zadávání VZMR městem Orlová 

Zadávání stavebních prací v objemu do 6 mil. Kč bez DPH financovaných z běţných 

výdajů 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH do 300 000,- Kč: 
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2. komise pro hodnocení nabídky: není, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru města Orlová (dále jen MO). 

Vedoucí odboru se rozhoduje na základě předchozího průzkumu trhu, zkušeností a znalostí 

cen v místě obvyklých. O průzkumu trhu je proveden písemný záznam. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH od 300 000,- Kč do 2 mil. Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 5, 

2. komise pro hodnocení nabídky: není uvedena, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: 

 do 500 tis. Kč – vedoucí příslušné organizační jednotky (dále jen ORJ), 

 500 tis. Kč do 2 mil. Kč – starosta města. 

Písemná výzva k podání nabídky na VZ ve finančním objemu od 1 mil. Kč je současně 

umístěna na internetových stránkách města, aby bylo i dalším zájemcům umoţněno podání 

jejich nabídky. Hodnocení nabídek zpracovává příslušná ORJ.  

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH od 2 mil. Kč do 6 mil. Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 5,  

2. komise pro hodnocení nabídky: není uvedena, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: Rada města Orlová (dále jen RMO). 

Zadávací podmínky a seznam zájemců předkládá odbor rozvoje a investic hodnotící komisi ke 

schválení. Písemná výzva k podání nabídky je současně umístěna na internetových stránkách 

města, aby bylo i dalším zájemcům umoţněno podání jejich nabídky. 

Zadávání stavebních prací v objemu do 6 mil. Kč bez DPH financovaných z 

kapitálových výdajů 

VZ jsou zadávány odborem rozvoje a investic v souladu se schváleným rozpočtem města. 

Všechny podmínky jsou stejné jako u zadávání VZ z běţných výdajů. 
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Zadávání dodávek a sluţeb v objemu do 2 mil. Kč bez DPH financovaných z běţných a 

kapitálových výdajů 

VZ jsou zadávány jednotlivými ORJ v souladu se schváleným rozpočtem města formou 

elektronické aukce. V případě zadání VZ jiným způsobem, bude tento postup zdůvodněn v 

informativní zprávě. Při zadávání VZ jiným způsobem bude postupováno dle výše uvedených 

bodů. 

Elektronické aukce 

U vhodných komodit budou VZ od finančního limitu 500 tis. Kč bez DPH realizovány 

jednotlivými ORJ elektronickou aukcí. 

Vyhodnocení dodrţování směrnice 

ORJ budou předkládat informativní zprávu, která musí obsahovat 5 bodů. Předmět výzvy, 

seznam zájemců vyzvaných k podání nabídky, nabídkové ceny všech uchazečů v Kč vč. DPH, 

o vítězném uchazeči, zdůvodnění pouţití jiného postupu neţ elektronické aukce při zadání 

VZMR. 

Výjimky z působnosti směrnice 

Pravidla této směrnice se nevztahují na úhradu uměleckých vystoupení zajišťovaných 

odborem školství, kultury a sportu, hrazených z rozpočtu města, jejichţ výběr bude prováděn 

dle zvláštních pravidel. 

Informativní zprávy budou předkládány 

U VZ od 100 tis. Kč do 300 tis. Kč bez DPH – informativní zpráva bude předkládána 

tajemníkovi MO čtvrtletně. 

U VZ od 300 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH - informativní zpráva bude předkládána RMO 

pololetně. 

PO města 

Dotaz na zaslání metodiky, podle které se při zadávání VZMR řídí PO MO, byl zaslán odboru 

školství a odboru sociálnímu, které vedou agendy PO. Jejich vyjádření jsem neobdrţela. 
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Graf 3.3. Finanční limity VZMR zadávaných MO (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 

3.3.4 Město Vítkov 

Rada města Vítkov (dále jen RMV) vydává se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, závazná pravidla k zadávání VZMR postupem mimo reţim zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách.. 

Finanční limity pro zadávání VZMR městem Vítkov 

Předpokládaná hodnota VZ neinvestičního charakteru bez DPH do 40 000,- Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: neuvedeno, 

2. komise pro hodnocení nabídky: není, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru města Vítkov (dále jen MV). 

Pro účely uzavírání smluv RMV pověřuje podpisem smluv a objednávek (návrhů smluv) 

věcně příslušné vedoucí odboru úřadu MV. 
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Předpokládaná hodnota VZ na dodávky a služby bez DPH do 100 000,- Kč a VZ na 

stavební práce do 200 000,- Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: 1, 

2. komise pro hodnocení nabídky: není, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: vedoucí financujícího odboru MV. 

Uzavření smlouvy mezi dodavatelem a městem zastoupeným starostou města po schválení 

návrhu smlouvy RMV. 

Předpokládaná hodnota VZ na dodávky a služby bez DPH od 100 000,- Kč do 800 000,- Kč 

a VZ na stavební práce od  200 000,- Kč do 3 mil. Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 3, 

2. komise pro hodnocení nabídky: min. 5 členů, 

3. rozhodnutí o zadání VZ činí: RMV. 

Výzvu je moţné provést i elektronickou formou. Bude rovněţ obsahovat údaje o kritériích, 

která jsou rozhodná pro zadání VZ, nemusí být však vymezena jako hodnotící kritéria dle 

zákona. Doba pro podání nabídek musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy 

dodavatelům. O otvírání obálek a výběru nejvhodnější nabídky včetně zdůvodnění se pořizuje 

protokol. Důvodem pro zrušení zadávacího řízení můţe být skutečnost, ţe dodavatelé 

nepředloţili pro zadavatele akceptovatelné nabídky. Zadavatel si moţnost zrušení zadávacího 

řízení vymezí jiţ ve výzvě dodavatelům k podání nabídek. 

Předpokládaná hodnota VZ na dodávky a služby bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč a 

VZ na stavební práce od  3 mil. Kč do 6 mil. Kč: 

1. počet subjektů vyzvaných k podání nabídky: min. 5. 

VZ budou zadány stejným způsobem jako v posledním případě, liší se jen počet subjektů 

vyzvaných k podání nabídky.  
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Graf 3.4.  Finanční limity VZMR zadávaných MV (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 

Výjimky ze závazných ustanovení 

Tato část obsahuje 8 bodů: v případech, kdy je předmětem VZ poskytnutí dodatečných sluţeb 

nebo stavebních prací na probíhající nebo dokončené VZ, je moţné zadat VZ na dodatečné 

stavební práce či sluţby při zadávání VZ přímou výzvou dodavateli, který provádí nebo 

prováděl VZ. 

Pro pouţití postupu musí být splněny následující podmínky: dodatečné stavební práce nebo 

sluţby nebyly obsaţeny v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v 

důsledku objektivně nepředvídaných okolností, dodatečné stavební práce nebo sluţby 

nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní VZ, celkový rozsah 

dodatečných stavebních prací nebo sluţeb nepřekročí 20 % ceny původní VZ. 

K předloţení cenové nabídky bude dodavatel vyzván písemnou výzvou. Výzvu je moţno 

provést i elektronickou formou. 

Nabídku je nutno doručit na podatelnu MÚV v zalepené obálce označené „Neotevírat – VZ“. 

Musí být uveden název VZ a přesná adresa dodavatele. 
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Body 5 – 8 obsahují následující ustanovení: pro posouzení a hodnocení nabídky bude 

ustanovena min. 3 členná komise, kterou jmenuje starosta. Jednání komise s dodavatelem se 

uskuteční na MÚV. Předmětem jednání bude nabídková cena a případně další podmínky 

smlouvy. Uzavření dodatku k původní smlouvě schvaluje RMV. V případě mimořádných 

událostí je moţné zadat VZ přímo výzvou jednomu dodavateli, do ceny plnění 500 000,- Kč. 

PO města 

PO si pro zadávání VZ zpracovávají své vlastní metodiky, které nemá úřad MV k dispozici. 
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4 ZHODNOCENÍ ANALÝZY A NÁVRH OPATŘENÍ 

Při vyhodnocování jednotlivých metodik (vnitřních předpisů, směrnic aj.) jsem posuzovala 

pouze nastavení pravidel, která jsou závazná při zadávání VZMR. Nebyly posuzovány 

postupy či výsledky jednotlivých zadávacích řízení. Rozdíly v popsaných postupech 

sledovaných zadavatelů se značně liší. Šetření i přes značnou různorodost zadavatelských 

postupů umoţňuje dospět k některým vyuţitelným zobecněním. Následně uvádím pouze 

některé z informací, které byly shromáţděny v rámci dotazníkového šetření. 

4.1 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vybraných 

interních předpisů 

Všechny sledované vnitřní předpisy opakují rozdělení finančních limitů v souladu se 

zadáváním VZ, kterou vypracovalo MMR a pouţívají rozdílné postupy pro zakázky na 

dodávky a sluţby a pro stavební práce. Z odpovědí vyplývá, ţe shoda v těchto limitech 

nepanuje. Kaţdý úřad má tyto limity stanoveny v jiné výši. Zpravidla to bývá rozdělení na 3 – 

4 finanční limity. Rozdělení finančních limitů zachycují grafy 4.1. a 4.2. 

Všichni zadavatelé povaţují za VZ jakékoliv nákupy v hodnotě vyšší neţ 0/0,10 Kč a 

stanovují tak minimální procesní podmínky pro její zajištění. Např. stanoví jiţ povinnost 

provést písemný záznam. 

Z hlediska pověřených osob zadavatele je zadávání VZMR ve většině sledovaných postupů 

zajišťováno prostřednictvím věcně příslušných odborů. V rámci stanovených finančních 

limitů bývá celý proces nákupu svěřen pouze jedné pověřené osobě zadavatele, vedoucímu 

příslušného odboru. Hodnotící komise nebývá v těchto případech ustavována.  

Zveřejňování oznámení o vyhlášení zadávacího řízení, např. na webu města nebo vyuţití 

elektronického trţiště, není povinné, coţ je škoda, protoţe informační technologie umoţňují 

zadavatelům oslovit více potenciálních dodavatelů a tím získat více nabídek za lepší cenu. 

Podle provedeného šetření není takové zveřejňování VZMR samozřejmostí. Zveřejňování 

oznámení o VZMR na webu uvádí město Orlová, (podmínkou je vhodnost komodity a 

finanční limit 500 tis. Kč bez DPH) a město Vítkov. Město Nový Jičín jiţ reviduje vnitřní 
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směrnici s ohledem na záměr spustit hodnocení nabídek e-aukcí. Statutární  město Havířov 

také v některých případech realizuje poptávkové řízení formou elektronické aukce.  

Počet oslovených potenciálních dodavatelů VZ je odlišný. U nejniţších finančních limitů se 

zadavatelé ve všech případech spokojí pouze s průzkumem trhu a při oslovení je někdy 

postačující pouze jeden dodavatel. V některých případech jich můţe být i více. U vyšších 

finančních limitů bývají osloveni alespoň tři dodavatelé; bývá pravidlem, ţe při oslovení 

niţšího počtu dodavatelů musí být uvedeno zdůvodnění. 

Lhůty pro podání nabídek jsou v případě VZMR uvedeny jen ve směrnici města Vítkov, 

7denní lhůta je zmíněna u vyšších finančních limitů. Ve všech ostatních interních předpisech 

a směrnicích jsou tyto údaje opomenuty. Ţádný z interních předpisů se lhůtám podrobně 

nevěnuje. Doporučená metodika MMR uvádí zpravidla 7denní a 10denní lhůtu, většinou 

uváděnou v pracovních dnech. 

Graf 4.1.  Finanční limity VZMR na dodávky a sluţby zadávaných  

vybranými městy (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 

0   

200   

400   

600   

800   

1 000   

1 200   

1 400   

1 600   

1 800   

2 000   

Havířov Krnov Orlová Vítkov

400   

100   

300   

40   

1 000   

500   

2 000   

100   

2 000   2 000   

800   

2 000   



 

47 

 

Graf 4.2.  Finanční limity VZMR na stavební práce zadávaných  

vybranými městy (v tis.Kč) 

 

Zdroj: Interní dokumenty ÚORP, 2011; vlastní zpracování. 
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Povinnost vyrozumět účastníky řízení o výsledcích interní předpisy neuvádějí. Zřejmě u 

některých zadavatelů, kteří oslovují více účastníků u zakázek ve vyšším finančním limitu, 

budou výsledky zveřejněny na webu města. Ve směrnicích nejsou podmínky popsány. 

Interní předpisy uvádějí jako způsob navázání vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem 

podepsání smlouvy.   

Všichni zadavatelé vesměs potvrzují návaznost zadávání VZMR na jiné právní normy, které 

zajišťují alokaci veřejných prostředků v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti; ne všechny interní předpisy tuto návaznost ve skutečnosti odráţejí. To platí 

především pro zakázky u niţších finančních limitů. Zadavatel zde provádí pouze průzkum 

trhu, rozhoduje se podle svých znalostí a zkušeností cen v místě obvyklých a nerealizuje 

poptávkové řízení. 

Také by bylo vhodné doporučit, aby zadavatel povinně uchovával veškerou dokumentaci 

vzniklou se zadáváním VZMR. Dokumentace by měla slouţit  jako doklad pro účely případné 

kontroly prováděné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebo 

vzhledem k pravomocem Nejvyššího kontrolního úřadu dle zákona č. 166/1993 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu. Zadavatelé by mohly uchovávat internetové nabídky, cenové 

katalogy, úřední záznamy, ve kterých zaznamenali průzkum trhu. Doporučená archivace by 

měla být stejná jako v případě VZ s vyššími finančními limity, tj. pět let. 

Různorodost postupů při zadávání VZ se projevuje i v dalších ohledech, u nichţ je obtíţné 

dosáhnout jakéhokoliv zobecnění. Jedná se především o vymezení kontrolního orgánu, který 

by dohlíţel na dodrţování postupů při zadávání. Další oblastí je ošetření výjimek, vytváření 

kontrolních rozpočtů. Nejednotnost panuje také v případech zrušení VZ, či v úpravě pravidel 

pro vyuţívání elektronických aukcí. 

4.2 Příleţitosti ke zlepšení vnitřních předpisů 

Při zadávání VZMR by měl vnitřní předpis slouţit jako návod. Všechny směrnice, které byly 

pouţity při hodnocení, obsahovaly některá společná ustanovení. V jednom případě, u města 

Krnova, nebylo zřejmé, zda se ustanovení vztahují i na VZMR nebo pouze na zakázky 

podlimitní a nadlimitní. Pro zvýšenou přehlednost by bylo vhodné samostatně a podrobně 

popsat postup pro zadávání VZMR, i v případě, ţe dojde k zopakování některých skutečností. 
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Kromě způsobu zadávání by bylo vhodné postupně popsat jednotlivé návazné kroky.  

Za jednu z nejdůleţitějších věcí pokládám zpřístupnění upravených interních předpisů 

kaţdé obce. Jednotlivé vnitřní směrnice by měly být zpřístupněny nejlépe na webu zadavatele. 

Bohuţel, tato skutečnost ještě není u nás samozřejmostí. 

Výše finančních limitů pro VZMR jsou často probíraným tématem. Zadavatelé mají moţnost 

sníţit finanční limit, od kterého by mohli zadávat zakázky podle postupu, který je stanoven 

pro podlimitní VZ. Pokud by se rozhodli provést tento krok, nic jim v tom nebrání. 

Pro větší přehlednost by měl zadavatel mít jednu centrální evidenci zadávaných zakázek, 

v jednom informačním systému.VZ jsou často zadávány prostřednictvím více odborů nebo 

oddělení, coţ můţe vést k nepřehlednosti. Můţe zde docházet i k duplicitě, kdy stejné VZ 

můţe zadávat více odborů najednou, protoţe jeden odbor neví, jaký druh VZ zadává jiný 

odbor. V těchto případech je také problémem sčítání finančních prostředků, které byly 

v souvislosti s VZ vynaloţeny. Kaţdý odbor si totiţ vede svou vlastní evidenci ve svém 

informačním systému. 

Kombinace systému poptávání tří aţ pěti dodavatelů s tím, ţe zadavatelé by zakázky včas 

zveřejňovali na svých webech, by mohla zvýšit konkurenční tlak na výslednou cenu zakázky. 

Zadavatelé často oslovují podobný okruh dodavatelů, na svém seznamu občas změní jednu 

nebo dvě firmy a nechávají na něm ty, se kterými mají „dobré zkušenosti“. Tato skutečnost 

vytváří riziko vzniku dohod mezi dodavateli a ve svém důsledku můţe zadavatele finančně 

poškodit. Včasné zveřejňování VZMR a moţnost přihlášení i pro uchazeče, kteří nebyli 

osloveni, by mohlo vést ke zmírnění tohoto rizika
41

.  

Lhůty pro podání nabídky by neměly být kratší neţ deset pracovních dnů a měly by 

odpovídat rozsahu nabídky. Sníţením lhůty se omezuje pravděpodobnost přihlášení nových 

uchazečů o nabídku. 

V hodnotící komisi by měl být lichý počet členů a minimálně z jedné třetiny by měla být 

tvořena členy, kteří mají příslušnou odbornost a rozumí problematice předmětu poptávané 

zakázky. Je zde třeba jasně vymezit případný střet zájmů. Komise by měla být nezávislá. 

Jejím úkolem je doporučit zadavateli nejvhodnější nabídku nebo další postup v zadávacím 

řízení. O kaţdém vyhodnocení nabídek by měl existovat písemný záznam, kde bude uvedeno 

                                                
41 www.transparency.cz [cit. 2011-03-30]. 
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hodnocení nabídek a závěrečné ustanovení komise. 

S povinností vyrozumět uchazeče, kteří podali svou nabídku jsem se nesetkala. Všichni 

uchazeči by měli být informováni o výsledcích zadávacího řízení. Zadavatel by měl být 

povinen oznámit dodavatelům výsledky, zda jim byla VZ přidělena či ne. Rovněţ by měl 

zdůvodnit svůj výběr dodavatele. Výsledky zakázky by měly být zveřejňovány na 

internetových stránkách zadavatele. 

4.2.1 Účelnost, hospodárnost a efektivnost zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

Zadavatel by měl v interním předpisu zohlednit přímou souvislost se zákonem č. 320/2001 

Sb. a uvést, jakým způsobem hodlá tuto souvislost naplňovat. U kaţdého nákupu by měl 

proběhnout základní test ceny VZ.  Dále by měl zadavatel přihlíţet k předpokládanému 

rozpočtu zakázky, provádět kontrolní rozpočty, zadávat zakázky prostřednictvím nákupních 

aukcí, oslovovat více dodavatelů apod. Zejména u zakázek na stavební práce mohou kontrolní 

rozpočty zadavatelům významně pomoci při posuzování nabídkových cen
42

. 

Mělo by platit určité pravidlo pro vyuţívání výjimek. Kaţdé pouţití by mělo být odůvodněno 

a schváleno zadavatelem. Mezi povinnosti zadavatele by také mělo patřit zveřejňování počtů a 

finančních objemů zakázek, které jsou zadávány na základě výjimek. 

V případě, ţe chce zadavatel, z jakéhokoli důvodu, zrušit zakázku, měl by interní předpis 

stanovit přesný postup, který má zadavatel pouţít. Zrušení by mělo být řádně zdůvodněno a 

oznámeno uchazečům písemně či elektronicky.  

Vyuţívání zadávání formou elektronických aukcí můţe vést k výraznému  poklesu konečných 

cen zakázek, projevuje se ale také na poklesu administrativních nákladů, které jsou s tímto 

druhem zadávání spojeny (viz příloha č. 4). 

  

                                                
42 www.transparency.cz [cit. 2011-03-30]. 



 

51 

 

4.3 Problémy současného stavu zadávání zakázek malého rozsahu v ČR 

Zadávání VZ představuje jedno z míst, kde můţe docházet a dochází ke značným ztrátám při 

vynakládání veřejných prostředků. Důvodem mohou být jak korupční praktiky, tak i 

nepochopení logiky celého institutu VZ. Jednou z oblastí, která k výše uvedeným problémům 

přispívá a kde dochází ke značným ztrátám, jsou VZMR
43

.  

Při zadávání a realizaci VZ existuje všude na světě prostor pro korupci. VZ zadávané v ČR 

nejsou v tomto smyslu výjimkou. Obecně je zde velká neprůhlednost celého postupu zadávání 

VZ.  

Zadávání VZMR není vázáno ţádnými zákonnými procesními povinnostmi a zadávání VZ 

odkazuje pouze na nutnost dodrţovat základní principy veřejného zadávání – transparentnost, 

rovné zacházení a nediskriminaci. Někteří zadavatelé si toto ustanovení vykládají tak, ţe 

mohou zakázku zadat prakticky z volné ruky. Absence procesních povinností poskytuje 

prostor pro manipulaci, deformaci hospodářské soutěţe a sniţuje pravděpodobnost získání 

efektivního plnění (tj. dosaţení nejlepšího poměru přínos/náklad), neboť při takovém způsobu 

zadávání chybí konkurenční proces
44

. 

4.3.1 Transparentnost výdajů na zadávací řízení veřejných zakázek malého 

rozsahu 

Výdaje na VZ představují v ČR značnou část celkových výdajů veřejného sektoru. Při 

realizaci VZ a vynakládání výdajů můţe dojít a dochází k celé řadě problémů, které můţeme 

obecně rozdělit do dvou skupin. 

 Problémy, které vyplývají z neúčelně provedených nákupů. 

Problémem můţe být, ţe všechny organizace veřejného sektoru mohou nakupovat statky, 

které ve skutečnosti nemusí pouţít. Při tom, svou potřebu mohou podstatně lépe nahradit 

jiným, účelnějším a cenově výhodnějším statkem. 

 Korupce. 

                                                
43 www.transparency.cz [cit. 2011-03-30]. 
44 www.transparency.cz [cit. 2011-03-30]. 
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Tento problém vyplývá z jiţ zmíněných zásad, ţe zákon o VZ nestanoví ţádná bliţší pravidla 

pro postup zadavatele při zadávání VZMR. Korupci je moţno předcházet vhodnou legislativní 

úpravou zadávacího procesu u VZMR. 

Základním ideovým východiskem je předpoklad, ţe čím větší část trhu VZ prochází přes 

otevřená řízení, do kterého má přístup neomezený počet nabízejících, tím se zvyšuje tlak na 

efektivnost a sniţuje pravděpodobnost korupčního jednání
45

. 

Graf 4.1.  Plány zadavatelů při vyuţití elektronické podpory zadávacího řízení 

 

 

Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích, 2011; vlastní zpracování. 

Pro zprůhlednění systému zadávání VZ nám můţe pomoci systém elektronického zadávání 

VZ. V našich podmínkách ale není stále dostatečně rozšířenou záleţitostí, jak nám zobrazuje 

graf 4.1., z něhoţ můţeme vyčíst, ţe 50 % zadavatelů elektronickou podporu zadávacího 

řízení (dále jen EPZŘ) zatím vůbec nevyuţilo a do budoucna o ní také neuvaţuje. Pouhých 18 

% podporu jiţ implementovalo, ale z toho 2 % o ní jiţ do budoucna neuvaţují. Zbylých 32 % 

počítá s implementací v budoucnu, ale jen 8 % se chystá uskutečnit své plány v průběhu roku 

2011. 

Zadávání VZ elektronickou formou je také finančně velmi výhodné, ve srovnání s listinným 

zadáváním (viz příloha č. 5). 

                                                
45 www.transparency.cz [cit. 2011-03-30]. 
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Dodrţování zákona o VZ nám nezajistí jen pouhá existence kontrolního systému. Je nutné 

zajistit efektivní fungování tohoto systému a jeho dodrţování. Pod pojmem efektivní si v 

tomto případě musíme představit takový systém, který porušování zákona včas odhalí a 

zasáhne porušovatele takovým způsobem, ţe ho odradí od dalších kroků, které nejsou 

v souladu s danou legislativou.  

4.3.2 Finanční limity veřejných zakázek malého rozsahu 

Hranice horních limitů pro VZMR jsou v ČR ve srovnání s jinými zeměmi poměrně vysoké a 

jistě by bylo velmi přínosné tuto hranici sníţit. S touto změnou se počítá v  novelizaci zákona 

o VZ. Podle doporučení se optimální hranice jeví jako 1 mil. Kč bez DPH na sluţby a 

dodávky a 3 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Tato hranice by nám měla zabezpečit 

skutečnost, ţe náklady na zadávací řízení nám dle odhadů vyváţí otevřenější soutěţ o VZ. 

Veřejný zájem by se jistě při existenci soutěţe zvýšil. Velikost administrativních nákladů by 

bylo moţné sníţit vytvořením speciální kategorie zakázek.  

V ostatních zemích EU se také vyskytují zakázky, podobné našim VZMR. V zákoně není 

konkrétně upraven způsob jejich zadávání, vzhledem k jejich malé předpokládané hodnotě. 

Rozsah jejich pouţívání je méně častý, coţ je důsledkem výrazně niţších finančních limitů. 

Tabulka 4.1. nám zobrazuje výši těchto finančních limitů ve vybraných zemích EU. 

Jak nám z níţe uvedených údajů vyplývá, průměrná hodnota limitů v zemích EU je výrazně 

niţší neţ v ČR. Vyšší limity u dodávek a sluţeb bychom mohly zaznamenat jen v Nizozemí. 

U stavebních prací mají vyšší limity VZ také v Nizozemí a ve Velké Británii. Tyto země ale 

nemůţeme srovnávat s ČR. Je zde podstatně vyšší míra transparentnosti a efektivnosti 

v oblasti veřejného sektoru. 

Při překročení výše uvedených limitů v jednotlivých zemích, zákony v některých případech 

připouštějí pouţití různých typů zjednodušených řízení. Nejdůleţitějším rozdílem oproti ČR 

je, ţe zde není dotčena moţnost neúspěšných uchazečů se bránit. Všechny informace o VZ 

musí být povinně zveřejňovány. Procesy zadávání jsou potom transparentnější a snadně ji 

přezkoumatelné. 

V jednotlivých zemích, které jsou členy EU, tuto oblast ošetřují speciální zákony, které 

definují procesní postupy při nakupování statků z veřejných prostředků. Jejich cílem je 
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vytvoření transparentního prostředí, které umoţní zajistit na jedné straně kontrolu veřejnosti 

nad tokem veřejných prostředků a na druhé straně rovný přístup potenciálních dodavatelů k 

VZ. 

Tab. 4.1. Limity VZMR (v Kč) ve vybraných zemích EU po zohlednění odlišné kupní 

síly jednotlivých měn 

Země Dodávky a sluţby  

(v Kč) 

Stavební práce  

(v Kč) Česká republika 2 000 000 6 000 000 

Dánsko 860 077 0 

Estonsko 235 416 706 249 

Finsko 217 374 1 449 157 

Francie 65 011 65 011 

Itálie 342 959 685 919 

Polsko 368 507 368 507 

Rakousko 690 476 690 476 

Slovensko 779 456 3 117 825 

Slovinsko 217 551 435 101 

Španělsko 339 628 943 411 

Zdroj: Transparency International, 2011, vlastní zpracování. 

Stejně jako v ČR tak i na úrovni EU jsou stanoveny postupy k zadávání nadlimitních VZ. 

Ovšem postupy pro VZ, které nedosahují limitů nadlimitních VZ nejsou stanoveny ani na 

evropské úrovni. Evropská komise má snahu prosadit určitý právní rámec pro regulaci VZ, 

které nejsou nijak zákonně ošetřeny.  
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5 ZÁVĚR 

Veřejnou zakázkou jsou uspokojovány určité veřejné potřeby. V principu by to měly být 

takové potřeby, které mohou (a mají) být uspokojeny veřejnými statky a veřejnými sluţbami.  

V souvislosti s reformou veřejné správy a reformou veřejných financí postupně dochází 

v České republice k významnému posunu v dělbě kompetencí s odpovědností za zajišťování 

veřejných sluţeb. Snahou je vytvoření takového modelového schématu, kde územní 

samospráva (obce a kraje) odpovídá za vlastní doručování veřejných sluţeb dle nastavených 

parametrů s optimálním vyuţitím místních podmínek včetně jejich konkrétního financování. 

V současné době se projevuje zvyšující se zájem o výdajovou stranu veřejných rozpočtů, coţ 

souvisí s růstem veřejných výdajů, s deficitem státního rozpočtu a s růstem veřejného dluhu. 

Logika je zřejmá: daně jsou vybírány proto, aby pomáhaly zajistit financování potřeb, které 

není moţno z různých důvodů uspokojit prostřednictvím soukromého sektoru (trhu), a ne 

naopak. Daně jsou vybírány z důvodu potřeby pokrýt veřejné výdaje, jejichţ součástí jsou 

veřejné zakázky. 

Tlak konkurence mezi dodavateli veřejných zakázek podporuje efektivní vyuţití zdrojů, 

protoţe dodavatelé se snaţí poskytovat tu největší kvalitu za co nejmenší cenu, coţ následně 

minimalizuje náklady na realizaci veřejné zakázky. Důvodem konkurence je i podpora 

inovací, prostřednictvím kterých dodavatelé mezi sebou soutěţí. 

Problém nastává při střetávání odlišných zájmů veřejných a soukromých subjektů, kdy 

dochází při zadávání veřejných zakázek k silným korupčním příleţitostem, které podlamují 

efektivitu veřejných výdajů.  

Aby bylo moţné spolehlivě sledovat proces zadávání a předmětného plnění veřejných 

zakázek, je moţné pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách doporučit, aby „předmět 

veřejné zakázky“ byl doplněn o kategorii „cílů veřejné zakázky“. Objektově formulované cíle 

nám umoţní formulovat očekávané uţitky. Navíc, pokud se veřejná zakázka týká investiční 

akce, je moţné jí přímo začlenit do programového rozpočtu, jak je tato povinnost stanovena 

pro oblast investic.   

Nezbytným předpokladem pro správné fungování institutu veřejných zakázek je respektování 

uvedeného legislativního rámce, zejména pak zákona o veřejných zakázkách. Při 
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nedostatečném vynucování jeho dodrţování lze očekávat zvýšený výskyt korupčních 

příleţitostí, jakoţ i přímé korupce. To má negativní dopady na efektivnost veřejných výdajů, 

kvalitu institucionálního prostředí v zemi, jakoţ i na celkovou ekonomickou efektivnost. V 

zájmu kaţdé země a zejména jejích daňových poplatníků je, aby byl zákon o veřejných 

zakázkách dodrţován. 

Vytyčený cíl, který je formulován v úvodu práce se podařilo naplnit. Interní předpisy pro 

veřejné zadávání ve vybraných úřadech byly podrobně analyzovány a zhodnoceny. Byla 

navrhnuta doporučení pro zlepšení postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Stanovenou hypotézu se nepodařilo potvrdit. Úřady obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji nemají pro své odbory a jimi zřizované příspěvkové organizace 

detailně popsaný metodický postup, který je vyuţíván při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Jiţ na počátku mé práce, při obdrţení minimálního počtu odpovědí, bylo zřejmé, ţe 

mnoho úřadů nemá tento postup přístupný veřejnosti, v krajních případech nevlastní ţádný 

interní předpis v písemné formě. 

Tato problematika je ovlivněna zejména skutečností, vyplývající z neexistující povinnosti 

zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona. Poznatky z praxe veřejných zakázek 

ukazují, ţe v oblasti zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek existují značné 

rezervy s racionálně efektivním nakládáním se zdroji. Změnit soudobý stav ovšem 

předpokládá vědět, jak daný stav změnit.  

 



 

 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A OSTATNÍCH ZDROJŮ 

A) Kniţní publikace 

[1]   GREGOROVÁ, Lenka; ŠMEJKAL, Václav. Veřejné zakázky a efektivita vládních 

výdajů. Centrum ekonomických studií, VŠEM Praha, 2006. 210 s. ISBN 80-868293-

94-0. 

[2]   HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: Optys, 2007. 207 s. ISBN 

978-80-85819-60-1. 

[3]   HALÁSKOVÁ, Martina; KOVÁŘ, Jiří. Veřejná ekonomika a veřejná správa. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 194 s. ISBN 80-248-0587-1. 

[4]   JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 596 s. ISBN 978-80-7179-575-9. 

[5]   JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 773 s. ISBN 80-7179-479-1. 

[6]   JUSTOŇ, Johan. Veřejné zakázky od A do Z, 2004 - 2008. 1. vyd. Praha: Verlag 

Dashofer s.r.o., 2005. 773 s. ISBN 80-7179-479-1. 

[7]   KRENK, Michal. Zadávání veřejných zakázek. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 171 s. 

ISBN 80-7262-343-5. 

[8]   KRUTÁKOVÁ, Lenka; KRUTÁK, Tomáš. Zákon o veřejných zakázkách 

s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG, 2007. 479 s. ISBN 978-80-7263-376-0. 

[9]   OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. 

Praha: ASPI, 2004. 173 s. ISBN 80-7357-033-5. 

[10]  OCHRANA, František. Veřejné zakázky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 173 s. ISBN 

80-86119-79-3. 

[11]  OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek 

(ekonomická analýza). 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 153 s. ISBN 978-80-86929-46-

0. 

B) Články z odborných periodik 

[12]   HAVLOVÁ, Adéla. Jistota. Časopis Veřejné zakázky. roč. 2010. č. 6. s. 9. ISSN 

1803-6724. 



 

 

 

[13]   ŠTOHANZLOVÁ, Jana. Komparace listinného a elektronického zadávání veřejných 

zakázek. Časopis Veřejné zakázky. roč. 2010. č. 6. s. 18. ISSN 1803-6724. 

C) Legislativa 

[14]   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

D) Internetové zdroje 

[15] Business Info [on-line]. 2011, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/verejne-

zakazky-opu/1000818/46143/#b1>. 

[16]  Ministerstvo pro místní rozvoj [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mmr.cz/pravni-predpisy-mmr-oblast-investicni-politiky>. 

[17]  Ministerstvo pro místní rozvoj [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mmr.cz/verejne-zakazky-a-ppp>. 

[18]  Moravskoslezský kraj [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: < 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/obce.html>. 

[19]  Nejvyšší kontrolní úřad [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: < 

http://www.nku.cz/cz/kontrola/default.htm>. 

[20]  Portál o veřejných zakázkách a koncesích [on-line]. 2011, [cit. 2011-02-12]. Dostupný 

z WWW: <http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4e2559fa-386c-

41f1- 862-9aaead6af5ab >. 

[21]  Portál o veřejných zakázkách a koncesích [on-line]. 2011 , [cit. 2011-03-23] . 

Dostupný z WWW: <http://www.portal-vz.cz/legislativa>. 

[22]  Portál o veřejných zakázkách a koncesích [on-line]. 2011 , [cit. 2011-03-25] . 

Dostupný z WWW: < http://www.portal-vz.cz/Dokumenty/Ke-stazeni?id=e51ac299-

f163-4a36-b7bb-1069723ad86b>. 

[23]  Transparency International ČR [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2>. 

[24]  Transparency International ČR [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: 

< http://www.transparency.cz/pdf/TIC_ZMR_publikace.pdf>. 

[25]  Transparency International ČR [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/obce.html


 

 

 

< http://www.transparency.cz/pdf/ZMR_vysledky_dotaznikoveho_setreni.pdf>. 

[26]  Transparency International ČR [on-line]. 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 

< http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2989>. 

E) Interní zdroje 

[27]   Interní dokumenty statutárního města Havířova. 2011. 

[28]  Interní dokumenty města Krnova. 2011. 

[29]   Interní dokumenty města Orlová. 2011. 

[30]   Interní dokumenty města Vítkova. 2011. 

  



 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

ČR  Česká republika   

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EPZŘ  Elektronická podpora zadávacího řízení 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MK  Město Krnov 

MMH  Magistrát města Havířova 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO  Město Orlová 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MV  Město Vítkov 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad  

ORJ  Organizační jednotka 

PO  Příspěvková organizace 

RMH  Rada města Havířova 

RMK  Rada města Krnova 

RMO  Rada města Orlová 

RMV  Rada města Vítkova 

SMH  Statutární město Havířov 

TIC  Transparency International 

ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

ÚORP  Úřad obcí s rozšířenou působností 

VS  Veřejná správa 

VZ Veřejná zakázka 

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu 

  


