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Příloha č. 1 

Seznam právních předpisů Ministerstva pro místní rozvoj  

(stav ke dni 1. 1. 2011) 

Právní předpisy a sdělení 
 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon č. 

137/2006 Sb. 

Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o veřejných zakázkách. 

 

Zákon č. 

138/2006 Sb. 

Vyhláška č. 326/2006 Sb.,o podrobnostech atestačního řízení pro 

elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za 

podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické 

nástroje). 

 

Vyhláška č. 

326/2006 Sb. 

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách. 

 

Vyhláška č. 

328/2006 Sb. 

Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na 

elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při 

zadávání veřejných zakázek. 

   

Vyhláška č. 

329/2006 Sb. 

Vyhláška č.339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o 

veřejných zakázkách. 

 

Vyhláška č. 

339/2010 Sb. 

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 130/2007 Sb. o pověření 

provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

č.130/2007 

Sb. 

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely 

zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou 

republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a 

o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech 

na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. 

 

Nařízení 

vlády č. 

77/2008 Sb. 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011; vlastní zpracování.  

  



 

 

Příloha č. 2 

Nové finanční limity pro veřejné zakázky (platné od 1. 1. 2010) 

Druh veřejné 

zakázky/koncese 

Původní prahový limit pro 

nadlimitní veřejné zakázky 

(v Kč) platný do 31. 12. 

2009 

Nový prahový limit pro 

nadlimitní veřejné zakázky 

(v Kč) 

Veřejné zakázky na 

dodávky a služby 

zadávané: 

Českou republikou a státními 

příspěvkovými organizacemi  
                             3 782 000                             3 236 000 

územně samosprávnými 

celky, jeho příspěvkovými 

organizacemi a jinými 

právnickými osobami (§ 2 

ods.2 písm. d) zákona)                             5 857 000                             4 997 000 

sektorovými zadavateli                           11 715 000                           10 020 000 

veřejné zakázky na 

stavební práce                         146 447 000                         125 451 000 

koncese na stavební práce                         146 447 000                         125 451 000 

 Původní prahový limit pro 

podlimitní veřejné zakázky 

(v Kč) platný do 31. 12. 

2009 

Nový prahový limit pro 

podlimitní veřejné zakázky 

(v Kč) 

veřejné zakázky na 

dodávky a služby 2 000 000 2 000 000 

veřejné zakázky na 

stavební práce 6 000 000 6 000 000 

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

  



 

 

Příloha č. 3 

Nové možnosti při zadávání veřejných zakázek v režimu jednacího řízení s 

uveřejněním i bez uveřejnění 

1. Nově má zadavatel možnost zadat v jednacím řízení s uveřejněním opakovaně zakázku 

rovněž, pokud ve zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nebo 

nepřijatelné nabídky (doposud tato možnost platila pouze pro otevřené řízení, užší řízení a 

soutěžní dialog); 

2. zadavatel má možnost zadat v jednacím řízení bez uveřejnění opakovaně veřejnou 

zakázku rovněž, pokud ve zjednodušeném podlimitním řízení nebyly podány žádné 

nabídky nebo byly podány pouze nabídky nesplňující požadavky na předmět plnění 

veřejné zakázky. (doposud tato možnost platila pouze pro otevřené, užší a jednací řízení s 

uveřejněním); 

3. v jednacím řízení bez uveřejnění lze nově zadat nové stavební práce a služby pouze, jde-li 

o „obdobné stavební práce nebo služby, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 

původní veřejné zakázce"; 

4. zadavatel má možnost v jednacím řízení bez uveřejnění zadat nové stavební práce a služby 

i v návaznosti na zjednodušené podlimitní řízení. (doposud tato možnost platila pouze pro 

otevřené a užší řízení). 

Díky nové úpravě zjednodušeného podlimitního se tak v případě podlimitních zakázek, 

mohou o jejich získání ucházet i subjekty, které nebyly zadavatelem osloveni přímo k podání 

nabídky a zadavatel je povinen i nabídky těchto subjektů hodnotit. Takové opatření zvyšuje 

rovnost uchazečů a odstraňuje diskriminaci těch, kteří dříve nebyli zadavatelem k podání 

nabídky vyzvání a tedy ani se nemohli zadávacího řízení účastnit. 

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

  



 

 

Příloha č. 4 

Nástroje kvalifikační dokumentace veřejných zakázek  

Druh 

prokazo- 

vání  

způsobilosti 

Forma prokazování způsobilosti 

Finanční  

a ekonomická  

způsobilost 

 Vyjádřením banky, u níž má uchazeč veden běžný účet 

 Účetní závěrkou 

 Výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce o obratu dosaženého za provedení 

práce, dodávky nebo v poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období dokladem o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání 

Technická 

způsobilost 

Technickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce, jde-li o: 

a) veřejné zakázky na stavební práce: 

 osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče 

 seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let 

 přehledem provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací 

b) veřejné zakázky na dodávky: 

 seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu 

objednatelem  

 popisem technického vybavení 

 vzorky, popisy a fotografiemi zboží určeného k dodání 

 osvědčeními o jakosti 

 kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem  

 přehledem techniků a technických útvarů 

c) veřejné zakázky na služby: 

 osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob 

 seznamem významných služeb, poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich 

rozsahu, doby plnění 

 přehledem o technickém vybavení 

 přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a řídících zaměstnanců za poslední 

3 roky 

 opatřeními k zabezpečení jakosti 

 kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo příslušným úřadem státu, 

v němž má uchazeč nebo zájemce sídlo nebo bydliště 

uvedením části veřejné zakázky, kterou uchazeč nebo zájemce zamýšlí zadat jiné osobě, 

nebo přehledem techniků a technických útvarů, podílejících se na poskytování služeb bez 

zřetele na to, zada jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce. 

Zdroj: Ochrana, František, Veřejné zakázky, 2004; vlastní zpracování.  



 

 

Příloha č. 5 

Ceny listinného a elektronického zadávání veřejných zakázek  

Kroky zadávacího řízení 
Listinné zadávání VZ Elektronické zadávání VZ 

úkon cena v Kč výpočet úkon cena v  Kč výpočet 

Uveřejnění oznámení o 

zakázce 

čas pracovníka/1úkon           

čas pracovníka 
podatelny/1úkon           

tisk/1 oznámení           

poštovné/1 obálka           

poplatek za uveřejnění           

Odeslání výzvy a zadávací 

dokumentace 

čas pracovníka/1 úkon 
1 hod x 
151,96  151,96  

čas pracovníka/1 
úkon 

0,5 hod x 
151,96  75,98  

čas pracovníka 
podatelny/1úkon 

1 hod x 
151,96  151,96        

poštovné/1 obálka 1 ks 43,00        

tisk/1 zadávací 
dokumentace 

20 stránek 
x 5  100,00        

Poskytnutí dodatečné 

informace k zadávacím 

podmínkám 

čas pracovníka/1 úkon 

1 hod x 

151,96  151,96        

čas pracovníka 
podatelny/1úkon 

1 hod x 
151,96  151,96        

poštovné/1 obálka 1 ks 36,00        

tisk/1 dodatečné 
informace 

1 stránka x 
5  5,00        

Přijímání nabídek 
čas pracovníka 
podatelny/1úkon 

1 hod x 
151,96  151,96        

Otevírání obálek s 

nabídkami 

čas na přípravu 
místnosti 

0,5 hod x 
151,96  75,98        

občerstvení 20 x 30  600,00        

Hodnocení a posouzení 

nabídek 

čas na přípravu 
místnosti 

0,5 hod x 
151,96  75,98        

občerstvení 5 členů 175,00        

Oznámení o výběru 

čas pracovníka/1 úkon 
1 hod x 
151,96  151,96  

čas pracovníka/1 
úkon 

0,5 hod x 
151,96  75,98  

čas pracovníka 

podatelny/1úkon 

1 hod x 

151,96  151,96        

tisk/1 oznámení o 
výběru 

1 stránka x 
5  5,00        

poštovné/1 obálka 1 ks 36,00        

Výzva k uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem 

čas pracovníka/1 úkon 
1 hod x 
151,96  151,96  

čas pracovníka/1 
úkon 

0,5 hod x 
151,96  75,98  

čas pracovníka 
podatelny/1úkon 

1 hod x 
151,96  151,96        

tisk/1 výzvy 
1 stránka x 

5  5,00        

poštovné/1 obálka 1 ks 

  
    

Oznámení o výsledku 

zadávacího řízení 

čas pracovníka/1 úkon           

čas pracovníka 
podatelny/1úkon           

tisk/1 oznámení           

poštovné/1 obálka           

poplatek za uveřejnění           

Archivace dat 
čas prac.+čas prac. 
archivu/1 úkon 

15 hod x 
151,96  2 279,40  

čas pracovníka/1 
úkon 2 hod x 151,96  303,92  

Celkem za 1 úkon 4 840,00 Kč 

 

607,84 Kč 
Zdroj: Štohanzlová, Jana,  Časopis Veřejné zakázky, 2011; vlastní zpracování.  



 

 

 

 


