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Příloha č. 1 - Odbory Městského úřadu Kopřivnice a jejich působnost v zadávání VZ za 

město Kopřivnice 

Tabulka č. 2.2. Odbory MÚ Kopřivnice 

Odbor 

správních 

činností 

Do odboru správních činností spadají oddělení: 

 obecní živnostenský úřad, 

 dopravní agenda,  

 správní agenda,  

 přestupky,   

 ostatní činnost. 

Odbor správních činností zadává VZ, které spadají do působnosti jeho 

oddělení. V rámci všech odboru MÚ Kopřivnice je podíl na VZ nejmenší. 

Odbor životního 

prostředí 

Do odboru životního prostředí spadají oddělení: 

 vodního a odpadového hospodářství, 

 lesního hospodářství a ochrany přírody. 

Odbor životního prostředí zadává VZ, které svým předmětem plnění 

zakázky spadá do vodního a odpadového hospodářství, lesního 

hospodářství a ochrany přírody. 

Odbor 

sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Do odboru sociálních věcí a zdravotnictví spadají oddělení: 

 sociálně právní ochrany, 

 ostatní činnosti. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zadává VZ, které souvisí s agendou 

sociálně právní ochrany a ostatní VZ zadány pro oblast zdravotnictví, 

např. vozidlo pro osoby se zdravotním postižením. 

Odbor 

stavebního řádu, 

územního 

plánování, 

památkové péče 

Do odboru stavebního řádu, územního plánování, památkové péče spadají 

oddělení: 

 úsek stavebního řádu, 

 úsek územního plánování, 

 úsek památkové péče, 

 úsek dopravy a silničního hospodářství, 

Odbor stavebního řádu, územního plánování, památkové péče zadává VZ, 

které spadají do stavebního řádu, územního plánování a památkové péče. 

Odbor financí 

Do odboru financí spadají oddělení: 

 účtárny, 

 správa místních poplatků, 

 ostatní činnosti. 
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Odbor financí zabezpečuje účtování o přijatých dotacích, daňových 

výnosech a všech ostatních příjmech města. Odbor financí nezadává VZ, 

pouze hlídá a účtuje přijaté dotace atd., zda byly správně a efektivně 

využity na zvolené VZ. 

Odbor majetku 

města 

Do odboru majetku města spadají oddělení: 

 bytová správa, 

 správa budov a komunálního majetku, 

 technická správa, 

 energetika. 

Odbor majetku města zadává VZ, které spadají do správy majetku města. 

Odbor rozvoje 

města 

Do odboru rozvoje města spadají oddělení: 

 rozvoj území, 

 investice, 

 pozemky, 

 strategické plánování 

Odbor rozvoje města zadává VZ, které jsou úzce spojeny se strategickým 

plánem města, dotačními projekty města jako je např. Zdravé město a 

Agenda21.    

Zdroj: Vnitroorganizační směrnice č. 4/2011 organizační řád MÚ Kopřivnice (2011), vlastní 

zpracování 
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Příloha č. 2 - Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., a její změny 

Tabulka č. 4.12. Přijaté klíčové změny v novele zákona o veřejných zakázkách 

Veřejné zakázky malého 

rozsahu 

 snížení zákonných limitů pro zadávání VZ malého 

rozsahu od 31.12. 2013 na 1 mil. Kč pro VZD a VZS, 

 snížení zákonných limitů pro zadávání VZ malého 

rozsahu od 31.12. 2013 na 3 mil. Kč pro VZSP, 

 a od 1.1.2014 na1 mil. Kč pro všechny VZ.  

VZ na stavební práce ve 

zjednodušeném 

podlimitním řízení 

 zákonný limit pro zadání VZSP ve zjednodušeném 

podlimitním řízení bude snížen ze současných 20 mil. Kč 

na 10 mil. Kč. 

Zrušení zadávacího 

řízení při přijetí pouze 1 

nabídky 

 zadavatel povinně zruší zadávací řízení, pokud obdrží 

pouze jednu nabídku nebo v případě když zadavateli 

zůstane k hodnocení VZ pouze jedna nabídka.  

Odůvodnění VZ 

 pro veřejného zadavatele je stanovena povinnost 

vypracovat a uveřejnit odůvodnění: 

 účelnosti VZ 

 přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační 

předpoklady, 

 vymezení obchodních a technických podmínek 

VZ ve vztahu k potřebám zadavatele, 

 stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu 

k potřebám veřejného zadavatele. 

Osoby se zvláštní 

způsobilostí 

 zavedení vyškolených osob se zvláštní způsobilosti: 

 povinně členové hodnotící komise, vyjadřující se 

k zadávacím podmínkám u nadlimitních VZ zadávaných 

veřejným zadavatelem. 

Seznam hodnotitelů 

 zavedení seznamu hodnotitelů, z něhož budou losováni 

členové do hodnotící komise u tzv. významných 

veřejných zakázek. 

Ekonomické a finanční 

předpoklady 

 dosavadní způsoby prokázání splnění ekonomických a 

finančních kvalifikačních předpokladů jsou nahrazeny 

čestným prohlášením o ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit VZ, také je nebude možné splnit 

prostřednictvím subdodavatele. 

Předběžné oznámení VZ 

 u všech VZ bude povinně uveřejňováno předběžné 

oznámení, 

 zadávací řízení na příslušnou VZ bude moci veřejný 



 

4 
 

zadavatel zahájit nejdříve 1 měsíc od odeslání 

předběžného oznámení. 

Definice dotovaného 

zadavatele 

 Dotovaným zadavatelem je právnická osoba nebo fyzická 

osoba, která zadává VZ hrazenou z více než 50% 

z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud 

peněžní prostředky poskytnuté na VZ z těchto zdrojů 

přesahují 200 mil. Kč, 

 peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i 

v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné 

osoby. 

Soutěžní dialog 
 zrušen požadavek vyzvat k podání nabídek alespoň 3 

uchazeče o VZ. 

Certifikáty ISO 
 již nebude možné je po uchazečích o VZ požadovat.  

rozsah stavebních prací 

 požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky 

v seznamu referenčních stavebních prací nesmí 

překračovat 50% předpokládané hodnoty VZ. 

Otevírání obálek 

 při otevírání obálek se nekontroluje soulad součástí se 

zákonem – zadávací dokumentace, 

 přítomným uchazečům se sděluje cena i údaje z nabídek 

odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím 

kritériem. 

Zjednodušené podlimitní 

řízení 

 u zjednodušeného podlimitního řízení je zkrácena lhůta 

pro námitky a to na 10 dnů. 

Sankce 

 zvýšení sankcí za správní delikty z 5% na 10% z hodnoty 

VZ, 

 nedodržení způsobu uveřejnění je správním deliktem 

zadavatele. 

Archivace dokumentace 
 prodloužení doby uchovávaní dokumentace z 5let  na 10 

let. 

Zdroj: Interní materiál MÚ Kopřivnice (2012), vlastní zpracování 

 

 


