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Zadávání veřejných zakázek
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)
(pomůcka, revize 2020)

Upozornění
Pomůcka je určena k základní orientaci v ZZVZ se zaměřením na VZ v oblasti obrany nebo
bezpečnosti a nenahrazuje zadávání VZ podle ZZVZ a aktuálně platných vnitřních předpisů.
Harmonogram zadávání VZ vychází z předpokladů uvedených v pomůcce. Lhůty uvedené
v harmonogramu vycházejí ze ZZVZ a vnitřních předpisů a jsou minimalizovány; ostatní lhůty
vycházejí z praxe. Skutečné lhůty jsou obvykle podstatně delší.
V pomůcce není uvažováno:
1) s dobou potřebnou pro podpis dokumentů osobou zadavatele,
2) s podáním námitek resp. návrhů orgánu dohledu proti úkonům zadavatele,
3) s prohlídkou místa plnění VZ (§ 97) a s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací
dokumentace VZ (§ 98 a § 99)
4) s realizací plnění VZ (dodávek) po podpisu smlouvy (tedy ani se zavedením do užívání
v rezortu MO).

3
Limity VZ platné pro Ministerstvo obrany (podle předpokládané hodnoty VZ v mil. Kč bez DPH)
VZMR
Podlimitní VZ
Druhy veřejných zakázek
VZ na dodávky výrobků uvedených v příloze nař. vlády
VZ na dodávky výrobků neuvedených v příloze nař. vlády
VZ na služby
VZ na stavební práce
VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti (OOB)
- dodávky a služby

do
2,0
2,0
2,0
6,0
2,0

od více než
2,0
2,0
2,0
6,0
2,0

Nadlimitní VZ

do (menší než)
3,568
5,494
3,568
137,366
10,989

rovna a vyšší
3,568
5,494
3,568
137,366
10,989

Předpokládaná hodnota na dobu určitou - předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy.
Předpokládaná hodnota na dobu neurčitou - předpokládaná výše úplaty za 4 roky.
Druhy zadávacích řízení (§ 3 ZZVZ)
Název zadávacího řízení (ZŘ)
Pro VZ v OOB
a) zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)
b) otevřené řízení (OŘ)
c) užší řízení (UŘ)
d) jednací řízení s uveřejněním (JŘsU)
e) jednací řízení bez uveřejnění (JŘbU)
f) řízení se soutěžním dialogem (ŘseSD)
g) řízení o inovačním partnerství (ŘoIP)
h) koncesní řízení (KŘ)
i) řízení pro zadání veřejné zakázky
ve zjednodušeném režimu (ŘveZŘ)

lze použít
nelze použít
lze použít
lze použít
lze použít
lze použít
nelze použít
lze použít
lze použít

Náročnost (využívání ZŘ)

Postup vymezen

Nižší (základní ZŘ pro podlimitní VZ)
Průměrná (základní ZŘ)
Vyšší (základní ZŘ pro VZ v OOB)
Vysoká (nevyužívá se)
Nižší (časté použití - jeden dodavatel)
Vysoká (k nalezení řešení, málokdy)
Vysoká (od vývoje až po dodávky)
Vysoká (nepoužívá se)
Nižší (omezené použití jen pro sociální
a jiné zvláštní služby dle příl. 4 ZZVZ)

§ 53 a § 54
§ 56 a § 57
§ 58 a § 59
§ 60 až § 62
§ 63 až § 67
§ 68 a § 69
§ 70 až § 72
§ 180 až § 185
§ 129

4
Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187)
Je VZ, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou:
a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo dílčích část;
b) dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo dílčích částí;
c) související stavební práce, dodávky nebo služby k ad a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu;
d) stavební práce nebo služby pro výhradně vojenské účely;
e) citlivé stavební práce nebo citlivé služby.
Citlivým materiálem, citlivými stavebními pracemi a citlivými službami materiál, stavební práce nebo služby, které se
dotýkají utajovaných informací, nebo utajované informace vyžadují nebo obsahují.
V oblasti obrany nebo bezpečnosti zadavatel nesmí použít otevřené řízení a řízení o inovačním partnerství, soutěž o
návrh a není oprávněn zavést dynamický nákupní systém.

Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci (§ 189) v případě VZ v OOB
Za zadání VZ se nepovažuje uzavření smlouvy veřejného zadavatele s jinou osobou, pokud
a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto právnickou osobu (je zakladatelem nebo zřizovatelem
ovládané osoby),
b) v ovládané právnické osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel (veřejní zadavatelé);
c) podstatná část činností ovládané právnické osoby je v posledních 3 letech prováděna pro veřejného zadavatele.
Poznámka: ustanovení § 11 se nepoužije

Bezpečnost utajovaných informací (§ 192) v případě VZ v OOB
V případě VZ v OOB, u které dochází k:
a) přístupu k utajované informaci, nebo
b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti
může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci opatření, která jsou podle příslušného druhu zajištění ochrany
utajované informace nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění ochrany utajovaných informací
musí splňovat rovněž poddodavatelé, pokud je to nezbytné k ochraně těchto informací.
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Komentář k rámcovému harmonogramu zadávání VZ
1. Výchozí podmínky pro zahájení realizace VZ:
a) specifikace majetku;
b) požadavek ve schváleném akvizičním plánu včetně vyčlenění potřebných peněžních prostředků;
c) v případě PRM: 1) investiční záměr projektu (akce) 2) evidence akce a 3) registrace akce v informačním systému.
2. Předpoklady zpracování harmonogramu:
a) zaměření na zadávání VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti (OOB);
b) jsou naplněny podmínky pro realizaci položky AP MO zadáváním VZ nebo uzavřením smlouvy na základě vertikální
nebo horizontální spolupráce;
c) lhůty uvedené v harmonogramu jsou podle ZZVZ a vnitřních předpisů a jsou minimalizovány; ostatní lhůty dle praxe;
d) na zadávání VZ je aplikováno UV č. 208/2017, RMO č. 55/2017 Věstníku a NVMO č. 60/2017 Věstníku (KoMO);
e) v harmonogramu je nově uvažováno s předložením a zkoušením vzorků předmětu VZ vybraného dodavatele před
podpisem smlouvy [(§ 104 odst. 1 písm. a) a § 122 odst. 3 písm. b)];
f) v harmonogramu není uvažováno:
1) s dobou potřebnou pro podpis dokumentů osobou zadavatele,
2) s podáním námitek, resp. návrhů orgánu dohledu proti úkonům zadavatele,
3) s prohlídkou místa plnění VZ (§ 97) a s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace VZ (§ 98 a § 99)
4) s realizací plnění VZ (dodávek) po podpisu smlouvy (tedy ani se zavedením do užívání v rezortu MO).
3. Výjimka zahrnuje:
a) použití § 29 - zadávání VZ s využitím obecné výjimky [pro VZ v OOB je možné použít § 29 písm. b), e), f), h), j) a s)];
b) použití § 30 - zadávání podlimitních VZ s využitím výjimky z působnosti ZZVZ [(zejména § 30 písm. j), k) a l)];
c) použití § 191 - zadávání VZ v OOB s využitím výjimky z působnosti ZZVZ;
d) použití § 189 – uzavření smlouvy v OOB se subjektem založenému (zřízenému) MO s využitím tzv. vertikální spolupráce.
Výjimka umožňuje zadávat VZ postupem přiměřeným některému druhu zadávacího řízení, nejčastěji je využíváno přímé zadání
jednomu dodavateli (obdoba JŘbU) nebo uzavření smlouvy se subjektem MO nebo zadávání obdobou ZPŘ (u podlimitní VZ).
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Obecné výjimky (§ 29 ZZVZ)

Možnost výjimky v případě

Pro VZ v OOB

a) ochrany základ. bezpečnostních zájmů ČR a nelze učinit opatření, které by provedení ZŘ umožňovalo
b) jestliže by došlo k vyzrazení utajované informace
c) zvláštních bezpečnostních opatření stanovených jinými předpisy (např. krizový zákon)
d) poskytování (provozování) komunikační sítě či komunikačních služeb veřejnosti
e) zadávání podle pravidel mezinárodní smlouvy (mezi ČR a nečlenským státem EU)
f) zadávání podle závazných pravidel mezinárodní organizace
g) zadávání podle závazných pravidel mezinár. org. nebo finanční instituce (za vymezených podmínek)
h) je-li předmětem VZ nabytí, nájem nebo pacht nemovité věci nebo s ní souvisejících věcných práv
i) VZ zadávané provozovatelem TV nebo R vysílání nebo … (za vymezených podmínek)
j) rozhodčí, smírčí nebo obdobné činnosti
k) právní služby (za vymezených podmínek)
l) investiční služby v oblasti obchodování s cennými papíry … (za vymezených podmínek)
m) úvěru nebo zápůjčky
n) služeb uvedených v příloze 2 ZZVZ, poskytované osobami založenými za jiným účelem než
dosahováním zisku
o) veřejné přepravy cestujících po železniční dráze
p) služeb zadávané politickou stranou nebo politickým hnutím v rámci volební kampaně …
q) služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřej. zadavateli na základě jiného práv. předpisu …
r) služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou služeb uvedených v příloze 2 ZZVZ
s) výroby vojenského materiálu nebo obchodu s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných
bezpečnostních zájmů ČR (nesmí nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU)
t) zvláštních pravidel v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu OS na území ČR nebo
vyslání OS ČR na území jiných států, jíž je ČR vázána

nelze použít
lze použít
nelze použít
nelze použít
lze použít
lze použít
nelze použít
lze použít
nelze použít
lze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
lze použít
lze použít
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Výjimky pro VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 191 odst. 2)
Možnost výjimky VZ OOB:
a) v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji (společně ČR a alespoň jeden členský stát)
b) v době nasazení ozbrojených složek ČR mimo území EU
c) jsou zadávány vládě nebo místní správě jiného státu (dodávky vojenského či citlivého materiálu, související stavební
práce či služby, stavební práce či služby pro vojenské účely, nebo citlivé stavební práce či citlivé služby), např. FMS
d) jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích služeb,
e) pro zpravodajské služby
f) podle zvláštních pravidel mezinárodní smlouvy mezi ČR a jiným než členským státem EU
g) podle zvláštních pravidel mezinárodní organizace, např. NSPA, EDA

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky (§ 30 ZZVZ)
Možnost výjimky v případě VZ (lze použít u VZ v OOB)
a) na dodávky nebo služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců …
b) na dodávky, služby nebo stavební práce poskytované Vězeňskou službou ČR České republice
c) na dodávky nebo služby související s poskytováním humanitární pomoci
d) zadávanou zpravodajskou službou podle zákona o zpravodajských službách
e) zadávanou zastupitelským úřadem ČR v zahraničí nebo organizační složkou státu působící a hospodařící v zahraničí
f) jejímž předmětem je pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky v zahraničí
g) jejímž předmětem je nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy
h) na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů
i) jejímž předmětem je pořízení zvířete za účelem chovu nebo plemenitby, nebo pro potřeby plnění úkolů ozbroj. složek ČR
j) jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky
k) zadávanou za účelem zajištění obranyschopnosti ČŘ Ministerstvem obrany osobě, v níž má výlučnou majetkovou
účast, nebo mezi takovými osobami navzájem
l) zadávanou v době nasazení ozbrojených složek ČR mimo území Evropské unie a operační potřeby vyžadují, aby byly
zadány dodavatelům umístěným v oblasti těchto operací (např. nákup potravin)
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Vybraná (všeobecná) ustanovení o zadávacích řízeních (ZŘ)
§ 33

Předběžné
tržní
konzultace

§ 34

Předběžné
oznámení
Zadávací
podmínky

§ 36

§ 37

Podmínky
účasti v ZŘ

§ 39

Průběh ZŘ

Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací
podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje
hospodářskou soutěž. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí být zdokumentována
a doložitelná (podrobně § 211).
Zadavatel může (ale nemusí) uveřejnit předběžné oznámení (pokud uveřejní, zkracuje se lhůta
pro podání nabídek o 5 dní).
Zadávací podmínky nesmí bezdůvodně zaručovat výhodu nebo vytvářet překážky soutěže.
Zadávací podmínky zadavatel uvede v zadávací dokumentaci (ZD) nebo je sdělí při jednání, včetně
smluvních podmínek (případně návrhu smlouvy).
Zadavatel je oprávněn stanovit lhůty potřebné k průběhu ZŘ. Délka lhůt musí být stanovena
přiměřeně době pro vyžadované úkony dodavatelů.
Je-li to vhodné, zadavatel může umožnit prohlídku místa plnění.
Zadávací podmínky mohou být po zahájení ZŘ změněny (doplněny), pouze stanoví-li to ZZVZ.
Podmínky účasti v ZŘ může zadavatel stanovit jako:
a) podmínky kvalifikace,
b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k
průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou
zakázku,
c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu VZ
d) zvláštní podmínky plnění VZ, zejména v oblasti vlivu předmětu VZ na životní prostředí,
sociálních důsledků, hospodářské oblasti nebo inovací,
Zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast,
předběžných nabídek nebo nabídek.
Zadavatel postupuje v ZŘ podle pravidel ZZVZ a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací
podmínky (podle zadávací dokumentace).
V průběhu ZŘ zadavatel vybírá z účastníků ZŘ vybraného dodavatele na základě
a) posouzení splnění podmínek účasti v ZŘ,
b) snížení počtu účastníků ZŘ nebo snížení počtu předběžných nabídek (řešení), pokud to ZZVZ
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§ 40

Zadávací
lhůta

§ 41

Jistota

§ 42

Komise
a přizvaní
odborníci

pro daný druh ZŘ připouští a zadavatel si je v zadávacích podmínkách vyhradil.
c) hodnocení nabídek.
Pro snížení počtu zadavatel využívá objektivní a ověřitelné skutečnosti související s předmětem VZ
nebo kvalifikací dodavatele.
Posouzení splnění podmínek účasti v ZŘ může zadavatel provést před hodnocením nabídek nebo
až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění
podmínek účasti v ZŘ a hodnocení jeho nabídky vždy.
Posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení zadavatel provede na základě údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Vzorky může zadavatel podrobovat
zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.
Zadavatel je povinen vzorky (na základě písemné žádosti účastníka ZŘ) po ukončení zadávacího
řízení bez zbytečného odkladu vrátit nebo uhradit jejich hodnotu.
Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit povinnost dodavatele převzít po ukončení ZŘ
předložené vzorky.
Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí
ze zadávacího řízení odstoupit.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh ZŘ a na předmět VZ.
Zadavatel může v ZD požadovat, pokud stanovil zadávací lhůtu, aby účastník ZŘ poskytl ve lhůtě
pro podání nabídek jistotu.
Výše jistoty může být stanovena do 2 % předpokládané hodnoty VZ (do 5 % při el. aukci).
Jistotu poskytne účastník ZŘ formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Zadavatel může k provádění úkonů podle ZZVZ pověřit komisi, vždy u VZ s předpokládanou
hodnotou vyšší než 300 mil. Kč (v tomto případě nejméně 5ti člennou).
Ustanovením komise není dotčena jeho odpovědnost za dodržení ustanovení ZZVZ.
Úkony komise se pro účely ZZVZ považují za úkony zadavatele.
Zadavatel může použít i vyjádření přizvaných odborníků; tím není dotčena jeho odpovědnost
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§ 45

Předložení
dokladů

§47

Účastník ZŘ

§ 50
§ 51
§ 96

Oznámení
o výběru
Ukončení ZŘ
Dostupnost
ZD
u nadlimitních VZ

§ 99

Změna nebo

za dodržení ustanovení ZZVZ. Zadavatel vyžaduje čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů.
Dodavatel předkládá kopie dokladu, nestanoví-li ZZVZ jinak. Zadavatel může požadovat
předložení originálu (při objasňování předloženého dokladu).
Dodavatel je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad (pokud z důvodů, které mu nelze přičítat,
není schopen předložit požadovaný doklad).
Dodavatel může předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup.
Dodavatel se stává účastníkem ZŘ v okamžiku, kdy:
a) vyjádří předběžný zájem (v případě předběžného oznámení u UŘ),
b) podá žádost o účast nebo nabídku,
c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení.
Vyloučenému účastníku ZŘ zanikne účast v ZŘ v okamžiku, kdy
a) uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá,
b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu orgánu dohledu,
c) v případě podání návrhu nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či
zamítnutí návrhu.
Oznámení o výběru dodavatele odešle zadavatel všem účastníkům ZŘ. V oznámení uvede
identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru.
Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy (rámcové dohody) nebo zrušením ZŘ.
Zadavatel uveřejní ZD na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení nebo od odeslání
výzvy nejméně do konce lhůty pro podání nabídek (toto neplatí pro JŘbU).
Pokud některou část ZD nelze zpřístupnit, zadavatel tuto část ZD může poskytnout jiným vhodným
způsobem s přijetím přiměřených opatření k ochraně důvěrné povahy informací. Podmínky
poskytnutí této části dokumentace musí být uvedeny v oznámení o zahájení ZŘ nebo ve výzvě.
Zadávací podmínky v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
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doplnění ZD

§ 100

Vyhrazené
změny
závazku

§ 101

Rozdělení VZ
na části

§ 122

Výběr
dodavatele

§ 123

Oznámení
o výběru
dodavatele

§ 124

Uzavření

žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.
Změna nebo doplnění zadávacích podmínek ZD musí být uveřejněno nebo oznámeno
dodavatelům stejným způsobem jako původní zadávací podmínky. Zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.
Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit:
1) změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody;
2) změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky;
3) možnost použití JŘbU pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
Za podmínek vymezených v § 100.
Pokud zadavatel rozdělí VZ na části, zadavatel postupuje při výběru dodavatele v každé části
odděleně (na každou část může být uzavřena smlouva s jiným dodavatelem).
Zadavatel stanoví, zda dodavatel může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části VZ.
Zadavatel může omezit počet částí, které lze zadat jednomu účastníku ZŘ.
Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele, jako další
podmínku pro uzavření smlouvy, úspěšný výsledek zkoušek vzorků (§ 104). Před uzavřením
smlouvy lze vyžadovat předložení vzorků, tyto vzorky podrobovat zkouškám a vyloučit
vybraného dodavatele, jehož vzorky v těchto zkouškách neobstojí. To zadavateli umožní vyžádat
si vzorky a následně uzavřít smlouvu s dalším účastníkem zadávacího řízení v pořadí bez nutnosti
opakovat zadávací řízení.
Zadavatel odešle rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem
účastníkům ZŘ. S výjimkou JŘbU a ZŘ, v němž je jeden účastník, musí být součástí oznámení
a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,
b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat
1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci,
2. údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace (profesní, ekonomické,
technické),
3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104.
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu ve lhůtě pro podání námitek, návrhu …(podrobně
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§ 125

§ 126
§ 127

§ 128

smlouvy
na VZ
Postup po
vyloučení
vybraného
dodavatele
Oznámení o
výsledku ZŘ
Důvody
zrušení ZŘ

Sdělení a
oznámení o
zrušení ZŘ

§ 246) jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.
Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost uzavřít smlouvu, může zadavatel vyloučit.
V případě vyloučení vybraného dodavatele může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka ZŘ, a to v pořadí, které vyplývá z původního (nebo nového) hodnocení nabídek.
Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.
Zadavatel může tento postup do uzavření smlouvy použít opakovaně.
Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do
30 dnů od uzavření smlouvy (rámcové dohody).
Zadavatel zruší ZŘ, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo
nabídek v ZŘ není žádný účastník ZŘ.
Zadavatel může zrušit ZŘ, pokud
a) počet účastníků ZŘ je nižší než minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci nebo
nabídku podá menší počet účastníků ZŘ, než stanovený minimální počet,
b) zanikne účast v ZŘ vybranému dodavateli po jeho vyloučení,
c) odpadly důvody pro pokračování v ZŘ v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po
zahájení ZŘ a kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
d) v průběhu ZŘ se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
e) zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být VZ zcela nebo částečně uhrazena,
f) vybraný dodavatel v ZŘ obsahujícím soutěž o návrh předložil nabídku pro zadavatele
ekonomicky nepřijatelnou,
g) se jedná o ZŘ, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl povinen, nebo
h) je v ZŘ jediný účastník ZŘ; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání
oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel může zrušit JŘbU, pokud účastníkům ZŘ sdělí důvod zrušení ZŘ.
(Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení ZŘ odeslat písemné sdělení o
zrušení ZŘ všem účastníkům zadávacího řízení.
Zadavatel do 30 dnů od zrušení ZŘ odešle oznámení o zrušení ZŘ k uveřejnění (§ 212).
Povinnost podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na JŘbU.
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Postup obdobný
některému ZŘ
Nejčastěji přímé
zadání (obdoba
JŘbU, návrh
smlouvy subjektu
MO)

Rozhodovací proces zadávání VZ (mimo VZ v oblasti obrany a bezpečnosti)

Vertikální
spolupráce (§ 11)
subjekt MO

Obecná výjimka
(§ 29)

VZ, případně
návrh smlouvy, na
dodávky, služby
a stavební práce,

Druhy ZŘ (§ 3)

Nadlimitní
VZ
(§ 25)

Podlimitní
VZ
(§ 26)
§ 53 - § 54

Výjimka pro
podlimitní VZ
(§ 30)

Obdoba zjednodušeného podlimitního
řízení (ZPŘ)

§ 56 - § 57

Otevřené řízení
(OŘ)

§ 58 - § 59

Užší řízení
(UŘ)

§ 60 - § 62

Jednací řízení s
uveřejněním (JŘsU)

§ 63 - § 67

Jednací řízení bez
uveřejnění (JŘbU)

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)
Případně ostatní ZŘ
pro nadlimitní režim
režim

§ 68 - § 69

VZ malého
rozsahu
(§ 27, § 31)
§ 70 - § 72

Řízení se soutěžním
dialogem (ŘseSD)
Řízení o inovačním
partnerství (ŘoIP)
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Rozhodovací proces zadávání VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti (OOB)

Obecná výjimka
(§ 29,
§ 191, § 192)

Vertikální
spolupráce (§ 189)
subjekt MO

Nadlimitní
VZ
(§ 25, § 201)

Postup obdobný
některému ZŘ
Nejčastěji přímé
zadání (obdoba
JŘbU, návrh
smlouvy subjektu
MO)
§ 58 - § 59
§ 200 - § 202
§ 201

VZ, případně
návrh smlouvy,
v oblasti obrany
nebo bezpečnosti

Druhy ZŘ (§ 3)

Podlimitní
VZ
(§ 26, § 202)
§ 53 - § 54

Výjimka pro
podlimitní VZ
(§ 30)

Obdoba zjednodušeného podlimitního
řízení (ZPŘ)

§ 60 - § 62
§ 199, § 201
§ 202

Užší řízení
(UŘ)

Jednací řízení s
uveřejněním (JŘsU)

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)
§ 63 -§ 67

Případně ostatní ZŘ
pro nadlimitní režim
VZ malého
rozsahu
(§ 27, § 31)

§ 198

§ 68 - § 69
§ 201, § 202

Jednací řízení bez
uveřejnění (JŘbU)

Řízení se soutěžním
dialogem (ŘseSD)
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3. Předložení VZ vládě
k informaci

4. Lhůta pro podání nabídek

5. Posouzení a hodnocení
nabídek

(před odesláním oznámení o výběru
dodavatele)

7. Uzavření smluvního vztahu

Celkem počet dnů

50

0

0

35

70

0

35

190

Nadlim. nad 100 mil. Kč

50

45

0

35

65

45

35

275

Podlimitní

45

0

0

15

60

0

35

155

Nadlim. do 100 mil. Kč

50

0

0

82

70

0

35

237

Nadlim. nad 100 mil.

50

45

0

82

65

45

35

322

Podlimitní

45

0

0

35

60

0

35

175

Nadlim. do 100 mil. Kč

50

0

0

97

70

0

35

252

Nadlim. nad 100 mil. Kč

50

45

0

97

65

45

35

337

Podlimitní

45

0

0

65

60

0

35

205

Užší řízení (UŘ)
(§ 58, § 59,
§ 200 - § 202)
Jednací řízení
s uveřejněním (JŘsU)
(§ 60 - § 62, § 199, § 201,
§ 202)

6. Předložení do KoMO

2. Předložení do KoMO

Nadlim. do 100 mil. Kč

Otevřené řízení (OŘ)
(§ 56, § 57) nelze použít
pro VZ OOB

(před zahájením zadávání)

Druhy zadávacích řízení a zadávacích postupů se
zaměřením na zadávání VZ v oblasti obrany nebo
bezpečnosti (OOB) u nadlimitních a podlimitních
VZ

1. Příprava VZ k zadávání

Rámcový harmonogram zadávání VZ (etapy) - počet kalendářních dnů - podklad pro grafické vyjádření
jednotlivých druhů ZŘ

40

60

0

35

230

Nadlim. nad 100 mil. Kč

50

45

45

40

70

45

35

330

Podlimitní

45

0

0

30

60

0

35

170

Nadlim. do 100 mil. Kč

50

0

0

92

35

0

35

212

Nadlim.nad 100 mil. Kč

50

45

0

92

35

45

35

302

Podlimitní

45

0

0

60

35

0

35

175

Do 100 mil. Kč (obdoba
JŘbU nebo přímé zadání
subjektu MO)

50

0

45

40

60

0

35

230

Nad 100 mil. Kč (obd.
JŘbU nebo přímé zadání
subjektu MO)

50

45

45

40

70

45

35

330

Podlimitní - obdoba ZPŘ

45

0

0

15

50

0

35

145

Řízení se soutěžním
dialogem (ŘseSD)
(§ 68, § 69, § 201, § 202)

Zadávací postup
výjimka ze ZZVZ
( § 29, § 30, § 189, § 191,
§ 192)

Celkem

počet dnů

5. Posouzení a hodnocení
nabídek

45

7. Uzznámením avření
smlouvy

4. Lhůta pro podání nabídek

0

6. Předložení do KoMO

3. Předložení VZ vláídě
k informaci

50

(před oznámením o výběru
dodavatele)

2. Předložení VZ do KoMO

Nadlim. do 100 mil. Kč

Jednací řízení
bez uveřejnění (JŘbU)
(§ 63 - § 67, § 198)

(před zahájením zadávání)

Druhy zadávacích řízení a zadávacích postupů se
zaměřením na zadávání VZ v oblasti obrany nebo
bezpečnosti (OOB) u nadlimitních a podlimitních
VZ

1. Příprava VZ k zadávání
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Legenda - hlavní činnosti jednotlivých etap zadávání VZ uvedených v harmonogramu
1.

2.

3.
4.

5.

Příprava k zadávání
VZ nebo k uzavření
smlouvy
1. předložení
materiálu do KoMO
(před zahájením zadávání
nebo k návrhu smlouvy)

Předložení VZ vládě
k infomaci (podle
usnesení vlády)
Lhůta pro podání
nabídek
Posouzení
a hodnocení nabídek

6.

2. předložení
materiálu do KoMO

7.

Uzavření smlouvy

(před výběrem dodavatele
nebo uzavřením smlouvy)

Stanovení zámyslu realizace, zpracování harmonogramu realizace, zpracování dokumentace VZ,
vyžádání stanovisek a podkladů pro zahájení zadávacího řízení (postupu) nebo jednání k uzavření
smlouvy na základě vertikální (horizontální) spolupráce podle vnitřních předpisů, provedení
předběžné finanční kontroly.
Zpracování materiálu do KoMO s obsahem podle čl. 30 odst. 2 nebo čl. 30a odst. 2 RMO
č. 55/2017 Věstníku včetně součinnostních stanovisek, projednání materiálu v KoMO, vypořádání
připomínek, zapracování závěrů KoMO do materiálu.
Zpracování materiálu do vlády s obsahem podle UV č. 208/2017 a čl. 29 RMO č. 55/2017
Věstníku, provedení mezirezortního připomínkového řízení, projednání materiálu vládou,
zapracování závěrů z projednání do materiálu.
Lhůta pro podání žádosti o účast, posouzení kvalifikace žadatelů o účast, jednání s účastníky dialog s účastníky (u UŘ, JŘsU, ŘseSD), lhůta pro podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami (s žádostmi o účast), hodnocení nabídek a zpracování "Zprávy o
hodnocení nabídek", posouzení ceny obvyklé, výzva vybranému dodavateli a předložení
dokumentů a vzorků dle § 122 odst. 3, ověření kvalifikace dodavatele a zkoušky vyžádaných
vzorků.
Provedení předběžné finanční kontroly, zpracování a předložení materiálu do KoMO s obsahem
podle čl. 30 odst. 3 nebo čl. 30a odst. 3 RMO č. 55/2017 Věstníku včetně součinnostních
stanovisek před odesláním oznámení o výběru dodavatele nebo před uzavřením smlouvy v rámci
vertikální nebo horizontální spolupráce, zapracování závěrů KoMO do materiálu.
Zpracování a odeslání oznámení o výběru dodavatele, lhůta pro podání námitek proti výběru
dodavatele, stanovení výdajů na financování akce, uzavření smlouvy.
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Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 - § 54)
§ 53

Zahájení
a postup

Uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat přímo některým dodavatelům (min. 5).
Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele.
Zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.
Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5
pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

§ 54

Lhůty pro
podlimitní
VZ

U stavebních prací je možné ZPŘ použít jen u VZ s předp. hodn. do 50 mil. Kč (§ 52).

Předpoklad uzavření smlouvy (kal. dny)

Lhůta pro podání nabídek od zahájení ZŘ (odeslání výzvy):
- ve ZPŘ - nejméně 11 pracovních dnů;
- v OŘ - nejméně 15 pracovních dnů (dodávky, služby), 20 pracovních dnů (stavební práce);
- v UŘ a JŘsU - nejméně 15 pracovních dnů (v případě žádosti o účast, předb. nabídek nebo nabídek)
Lhůta může být zkrácena až o 5 pracovních dnů v případě uveřejnění předběžného oznámení.
ZPŘ - 145
Při použití ostatních druhů ZŘ: OŘ - 155; UŘ -175; JŘsU - 205; JŘbU - 170; ŘSD - 175.

Zadávání podlimitní VZ
Příprava VZ k zadávání

Použití JŘbU
Lhůta pro podání nabídek

Použití UŘ
Posouzení a hodnocení nabídek

ZPŘ

Počet dnů

Uzavření smlouvy

0

50

100

150

200

250
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Otevřené řízení (§ 56 - § 57)
§ 56

Zahájení a postup

§ 57

Lhůty v OŘ

Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

Odesláním oznámení o zahájení ZŘ k uveřejnění (je současně výzvou k podání nabídky).
Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat.
Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídce.
Nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení.
Lhůta pro podání nabídek musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní
podávat nabídky el.nástrojem nebo v případě opatření k ochraně informací.
Lhůta může být zkrácena až na 15 dnů (v případě VZ na dodávky nebo služby) pokud bylo
uveřejněno předběžné oznámení nebo v případě naléhavých okolností, které zadavatel nemohl
předvídat, ani je nezpůsobil.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 190; nad 100 mil. Kč - 275.
Podlimitní: 155.

Příprava k zadávání VZ
podlimitní

Lhůta pro podání nabídek
Posouzení a hodnocení nabídek
2. předložení materiálu do KoMO
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1. předložení materiálu do KoMO
nad 100 mil.
do 100 mil.
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Užší řízení (§ 58 - § 59), v případě VZ v OOB (§ 200, § 201, § 202)
§ 58

Zahájení a postup

§ 200

Zvláštní ustanovení
o UŘ (u VZ v OOB)
Lhůty v UŘ

§ 59
§ 201
§ 202

Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

Odesláním oznámení o zahájení ZŘ k uveřejnění - je současně výzvou k podání žádosti o
účast (UŘ může také být zahájeno odesláním předběžného oznámení).
Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast je posouzena kvalifikace účastníků ZŘ
(účastníci, kteří neprokázali kvalifikaci, jsou vyloučeni).
Nevyloučení účastníci se vyzvou k podání nabídky.
V UŘ si zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradit snížení počtu
účastníků řízení podle § 111. V takovém případě postupuje podle § 61 odst. 5 obdobně.
Nejméně 30 dnů od zahájení užšího řízení k podání žádostí o účast (VZ v OOB 37 dnů),
u podlimitních VZ 15 pracovních dnů.
Nejméně 25 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky (VZ v OOB 40 dnů). Lhůta pro
podání nabídek musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky
elektronickým nástrojem nebo v případě opatření k ochraně informací (pro každý případ).
Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena, za vymezených podmínek, až na 10 dnů.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 237; nad 100 mil. Kč - 322.
Podlimitní: 175.

Užší řízení

Příprava k zadávání VZ
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podlimitní
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Jednací řízení s uveřejněním (§ 60 - § 62), v případě VZ v OOB (§ 199, § 201, § 202)
§ 60

Podmínky použití

§ 199

Zvláštní ustanovení
pro JŘsU
(pro VZ v OOB)

§ 61

Postup v řízení

§ 59

Lhůty v JŘsU

Zadavatel může použít JŘsU, pokud
a) potřeby nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění,
b) součástí plnění VZ je návrh řešení nebo inovativní řešení,
c) VZ nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností,
d) nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické dokumenty.
Zadavatel může použít JŘsU také tehdy, jestliže předchozí OŘ nebo UŘ bylo zrušeno
z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo
nabídek není žádný účastník ZŘ.
Veřejný zadavatel může zadat VZ v OOB JŘsU i bez naplnění podmínek v § 60.
Může postupovat podle § 61 i v případě, že předchozím ZŘ bylo řízení se soutěžním
dialogem.
Odesláním oznámení o zahájení ZŘ k uveřejnění - je současně výzvou k podání žádosti
o účast (může také být zahájeno odesláním předběžného oznámení k uveřejnění).
Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast je posouzena kvalifikace účastníků ZŘ
(účastníci, kteří neprokázali kvalifikaci, jsou vyloučeni).
Nevyloučené účastníky vyzve zadavatel k podání předběžné nabídky.
Zadavatel jedná s účastníky ZŘ o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné
nabídky ve prospěch zadavatele.
Zadavatel si může v ZD vyhradit, že nemusí o předběžných nabídkách jednat a může zadat
VZ na základě předběžné nabídky.
Zadavatel v průběhu jednání poskytuje informace účastníkům ZŘ nediskriminačním
způsobem.
Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky, musí ale o
změnách písemně informovat účastníky zadávacího řízení.
Okamžik ukončení jednání nebo způsob jeho určení je zadavatel povinen oznámit
účastníkům ZŘ.
Zadavatel následně vyzve účastníky ZŘ k podání nabídek.
Nejméně 30 dnů od zahájení JŘsU k podání žádostí o účast (VZ v OOB 37 dnů), u
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§ 201
§ 202

Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

podlimitních VZ 15 pracovních dnů.
Nejméně 25 dnů od odeslání výzvy k podání předběžné nabídky. Lhůta pro podání
předběžných nabídek musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat
nabídky el. nástrojem nebo v případě opatření k ochraně informací.
Lhůta pro podání předběžných nabídek může být zkrácena, na základě písemného souhlasu
všech účastníků, nebo pokud bylo uveřejněno předběžné oznámení, na nejméně 10 dnů od
odeslání výzvy k podání předběžných nabídek.
Lhůta pro podání žádostí o účast může být zkrácena až na 15 dnů a lhůta pro podání
předběžných nabídek na nejméně 10 dnů v případě naléhavých okolností, které zadavatel
nemohl předvídat, ani je nezpůsobil.
Zadavatel stanoví pro podání nabídek přiměřenou lhůtu, která počne běžet nejdříve od
okamžiku ukončení jednání.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 252; nad 100 mil. Kč - 337.
Podlimitní: 205.

Příprava k zadávání VZ

JŘsU

Nadlimitní

podlimitní

1. předložení materiálu do KoMO
Lhůta pro podání nabídek

nad 100 mil.

Posouzení a hodnocení nabídek

do 100 mil.
2. předložení materiálu do KoMO
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Uzavření smlouvy
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Jednací řízení bez uveřejnění (§ 63 - § 67), v případě VZ v OOB (§ 198)
§ 63

Obecné podmínky
použití

§ 198

Zvláštní ustanovení
pro JŘbU
(pro VZ v OOB)

§ 67

Postup v řízení

Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

Pokud:
a) zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu OŘ, UŘ nebo
ZPŘ (kde nebyly podány nabídky, nebo nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele nebo
účastníci nesplnili kvalifikaci);
b) VZ může být splněna pouze určitým dodavatelem (umělecké dílo, technické důvody,
ochrana výhradních práv);
c) jde o krajně naléhavý případ (který zadavatel nezpůsobil a nemohl jej předvídat).
V případě VZ v OOB zadavatel může použít JŘbU podle § 63 rovněž tehdy, pokud
v předchozím řízení se soutěžním dialogem nebyly podány žádné žádosti o účast.
Zadavatel může zadat VZ v OOB v JŘbU rovněž, pokud:
a) z časových důvodů způsobených krizí není možné zadat VZ v jiném druhu ZŘ;
b) předmětem VZ jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje;
c) předmětem VZ je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám
ČR, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí.
Zadavatel může JŘbU použít v případě náhrady nebo rozšíření původní dodávky, pokud
celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky
nepřesáhne dobu 5 let.
Zadavatel může JŘbU v případě VZ na služby nebo stavební práce použít, i když nejsou
naplněny podmínky podle § 66 písm. d) a e) tj.do 3 let, ne více než 30 %, za zde
vyjmenovaných podmínek.
Zadavatel je povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 odůvodnit
zadání této zakázky v JŘbU.
Odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem.
Zadavatel jedná o uzavření smlouvy. Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací
podmínky, tyto změny musí nadále splňovat podmínky pro použití JŘbU.
Lhůty ZZVZ nestanovuje, zadavatel musí stanovovat lhůty přiměřeně podle ZZVZ.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 230; nad 100 mil. Kč - 330.
Podlimitní: 170.
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JŘbU
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Řízení se soutěžním dialogem (§ 68, § 69), v případě VZ v OOB (§201, § 202)
§ 68

Řízení se soutěžním
dialogem

§ 69

Průběh soutěžního
dialogu

Nadlimitní

Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

Zadavatel je oprávněn použít ŘseSD za splnění podmínek uvedených v § 60 (jako JŘsU).
Zadavatel zahajuje ŘseSD odesláním oznámení o zahájení ZŘ k uveřejnění (§ 212).
Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádostí o účast na nejméně 30 dnů od zahájení ZŘ (VZ
v OOB 37 dnů), u podlimitních VZ nejméně 15 pracovních dnů.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví předpokládaná časový rozvrh SD.
Zadavatel vyloučí z účasti v ZŘ účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací
podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu. Nevyloučené účastníky vyzve k účasti v SD.
Zadavatel s účastníky ZŘ vede SD s cílem nalézt řešení způsobilá požadavkům zadavatele.
SD může probíhat v postupných fázích s cílem snížit počet projednávaných řešení (§ 112).
Zadavatel pokračuje v SD do doby, než rozhodne, zda předložená řešení jsou vhodná.
Následně ukončí SD a vyzve každého z účastníků k podání nabídek na nalezená řešení.
Zadavatel může s vybraným dodavatelem vést jednání za účelem potvrzení jeho nabídky
a upřesnění smluvních podmínek, pokud to nepovede ke změně základních parametrů.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 212; nad 100 mil. Kč - 302.
Podlimitní: 175.

ŘseSD
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Zadávací postup (v případě využití výjimky z působnosti ZZVZ)
Zadávací postup je přiměřený některému druhu zadávacího řízení, nejčastěji se používá zadávací postup přiměřený
JŘbU, výzva k jednání a uzavření smlouvy v případě vertikální spolupráce nebo zadávací postup přiměřený ZPŘ.
Zadávací postup přiměřený JŘbU.
Umožňuje zadat VZ na přímo dodavateli, za předpokladu dodržení podmínek ZZVZ
a ustanovení vnitřních předpisů.

§ 29
Obdoba JŘbU
§ 191
§ 192
§ 198
§ 11
Vertikální
§ 189 spolupráce
§ 30
Obdoba ZPŘ
Předpoklad uzavření
smlouvy (kalendářní dny)

Výzva k jednání a uzavření smlouvy se subjektem založeném nebo zřízeném zadavatelem,
za předpokladu dodržení podmínek ZZVZ a ustanovení vnitřních předpisů.
Zadávací postup přiměřený ZPŘ podle ZZVZ.
Nadlimitní: do 100 mil. Kč - 230; nad 100 mil. Kč - 330.
Podlimitní: 145.

Zadávací postup

Příprava VZ k zadávání

nadlimitní
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2. předložení materiálu do KoMO
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Související předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 Vyhláška 168/2016 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ a náležitostech profilu
zadavatele
 Vyhláška č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace VZ na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 Vyhláška č. 170/2016 Sb. o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele při zadávání VZ
 Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko
k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle ZZVZ
 Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání VZ a certifikátu shody
 NV č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely ZZVZ
 NV č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro VZ
na pořízení silničních vozidel,
 UV č. 46/2016 o zřízení pracovní skupiny pro transparentní VZ
 UV č. 208/2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním VZ v JŘbU, na základě
spolupráce zadavatelů a na základě výjimek
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Poznámky

