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Principy (zásady)

Při procesu zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatele 

musí osoby podílející se na procesu zadávání veřejných 

zakázek a výběru dodavatele vždy respektovat zásady 

transparentnosti a přiměřenosti

Ve vztahu k dodavatelům je nutné dodržovat zásadu 

rovného zacházení a zákazu diskriminace

Při zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen 

naplňovat také kritéria hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti pro vynaložení veřejných prostředků
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Předpokládaná hodnota VZ

• stanovení předpokládané ceny 

(informace o zakázkách stejného 

či podobného předmětu průzkum 

trhu, předběžná tržní konzultace 

nebo jiný vhodný způsob

• povinnost sečíst předpokládané 

hodnoty obdobných, spolu 

souvisejících dodávek či služeb, 

které hodlá organizace pořídit v 

průběhu 12ti měsíců.
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Postup posouzení a hodnocení nabídek 

Současnost

Nový stav

• Není třeba nejdříve posoudit kvalifikaci a nabídku, ale je možno nejprve hodnotit.

• posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení lze provést: 

• před hodnocením nabídek 

• po hodnocení nabídek

• povinnost provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 

jeho nabídky je vždy u vybraného dodavatele 
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• Není povinné jmenovat hodnotící komisi, je 

možné pouze vymezit osoby, které budou 

provádět úkony dosud vyhrazené komisi 

ALE:

• prováděním úkonů lze nadále pověřit i komisi

• bez omezení úkonů

• bez procesních pravidel

Komise
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• podstatné změny 

smlouvy – zakázané

• nepodstatné změny 

smlouvy –

přípustné

Změny smlouvy
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Jde o změnu, která by:

• neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by neměla vliv 
na výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud 
by zadávací podmínky původního zadávacího řízení 
odpovídaly této změně,

• neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve 
prospěch vybraného dodavatele, nebo

• nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky

• změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Nepodstatné změny smlouvy
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Za změnu VZ, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se 

nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více položkami, za předpokladu, že

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních 

prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací 

jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

Nepodstatné změny smlouvy
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Žádná ze změn není nároková ze strany dodavatele, 

zadavatel musí se všemi změnami souhlasit, přičemž jako 

řádný hospodář nesmí připustit změny neúčelné či 

neefektivní.

Nepodstatné změny smlouvy
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Co zůstává stejné

1. Limity

2. Zveřejňovací povinnosti

3. Postup připomínkování 

4. Výjimky 
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Limity

Zákonné limity 

- 2 mil. Kč pro dodávky a služby

- 6 mil. Kč pro stavební práce 

Limity pravidel 

- 200 tis. Kč

- 500 tis. Kč

- 2 mil. Kč

Vše bez DPH

Pozn. k 1. 7. 2016 změněn limit pro písemnou smlouvu ze 100 tis. Kč 

včetně DPH na 50 tis. Kč bez DPH

1221.9.2016
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PO - Postup připomínkování 

Nejméně 7 pracovních dnů před zahájením zadávacího řízení na 

VZ nad 500 tis. bez DPH PO předloží prostřednictvím Portálu PO 

resortnímu odboru:

• návrh na zadávání

• způsob zadávání včetně textu zadávacích podmínek 

• seznam vyzývaných dodavatelů ke schválení

• popř. žádost o delegování zástupce kraje jako účastníka posouzení 

a hodnocení nabídek 

• Resortní odbor pro projednání s gesčním radním sdělí stanovisko 

zřizovatele nejpozději do 5 pracovních dnů po předložení návrhu 

(včetně delegování zástupce kraje)

1321.9.2016
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Výjimky

1. Pokud je veřejná zakázka realizována v rámci projektu 

financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie či jiného 

dotačního titulu použije se úprava pro zadávání veřejných 

zakázek obsažená v dokumentech pro realizaci takového 

projektu.

2. Přímé zadání zakázky malého rozsahu či zadání zakázky 

malého rozsahu postupem odlišným od postupu uvedeného 

v Pravidlech je možné v odůvodněných a zvlášť naléhavých 

případech

1421.9.2016




