
 
 

Obec  H N A N I C E 

 

 

Vnitřní směrnice pro zadávání a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu 

 

 
pro: Obec Hnanice, DIČ: CZ00600351 

platnost od: 1.6.2013 

vydává: zastupitelstvo obce Hnanice 

 

Čl. I 

Předmět úpravy 

 

1. Tato směrnice upravuje postup Obce Hnanice (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. veřejných zakázek 

 na dodávky a služby do 1 000 000 Kč bez DPH  

 a veřejných zakázek na stavební práce do 3 000 000 Kč bez DPH. 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu se stanoví v souladu s § 13 zákona o 

veřejných zakázkách na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu 

plnění. Nejsou-li k dispozici takové údaje, stanoví se předpokládaná hodnota na základě informací 

získaných průzkumem trhu, popřípadě na základě informací získaných jiným vhodným způsobem. 

 

3. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující 

součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. 

 

4. Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, které 

odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek. 

 

Čl. II 

Obecné zásady 

 

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách není obec 

v souladu s § 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách povinna zadávat postupem podle zákona, 

ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tohoto zákona, tj. zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

 

Čl. III 

Kategorie zakázek a závazná pravidla 

 

1. Zakázky, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty: 

a) částku 100.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, 

b) částku 300.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. 

 

1.1. Způsob zadání: 

 Právo zadat zakázku přísluší starostovi obce. Starosta obce zodpovídá za to, že uchazeč jím 

oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné 

zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. 
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 Starosta obce zodpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a 

čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu 

a ze svých odborných zkušeností a z obdobných zakázek. 

 Smluvní vztah je realizován formou objednávky, případně uzavřením smlouvy o dílo. 

Objednávku, případně smlouvu vyhotovuje a podepisuje starosta nebo místostarosta obce. 

 

2. Zakázky v hodnotě: 

a) od 100.001,- Kč bez DPH do 350.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky 

a služby, 

b) od 300.001,- Kč bez DPH do 800.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební 

práce. 

 

2.1. Pověřenou osobou zadavatele, oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony, je 

starosta obce. 

 

2.2. Způsob zadání zakázky a výběru zhotovitele: 

 písemná výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími 

podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, 

 rozhodnutí pověřené osoby, tj. starosty obce, na základě předložených či jinak dostupných 

aktuálních nabídek o nejvýhodnější nabídce, 

 uzavření smlouvy o dílo či vystavení objednávky na plnění zakázky, 

 případně rozhodnutí zadavatele o odmítnutí nabídek (např. jestliže cenová nabídka nebo 

jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.). 

 

3. Zakázky v hodnotě: 

a) od 350.001,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na 

dodávky a služby, 

b) od 800.001,- Kč bez DPH do 1.500.000,- Kč DPH v případě veřejných zakázek na stavební 

práce. 

 

3.1. Pověřenou osobou zadavatele, oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony, je 

starosta obce. 

 

3.2. Zadavatel písemně vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z 

hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované plnění schopni řádně a včas dodat. 

 

3.3. Způsob zadání zakázky a výběru dodavatele: 

 výběrové řízení - písemná výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové 

nabídky s vymezením požadovaného plnění a případně s dalšími podmínkami plnění 

(zadávací podmínky budou obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro 

zadání zakázky), 

 doba pro podání nabídek musí být minimálně 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy 

dodavatelům, 

 výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií provede 

pětičlenná komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná starostou obce, která 

zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami (členové podepisují čestná 

prohlášení o nepodjatosti a nezaujatosti), 

 komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pořídí ze své činnosti 

            příslušné protokoly,  

 starosta obce předloží protokol o výběru dodavatele ke schválení zastupitelstvu obce, 

  starosta předloží návrh smlouvy o dílo ke schválení zastupitelstvu obce, 

  případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení; důvodem pro zrušení 

zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele 
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akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel 

možnost zrušení zadávacího řízení vymezuje již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek. 

 

4. Zakázky v hodnotě: 

a) od 1.500.001,- Kč bez DPH do 3.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na 

stavební práce. 

 

4.1. Pověřenou osobou zadavatele, oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony, je 

starosta obce. 

 

4.2. Zadavatel písemně vyzve zájemce (dodavatele) k předložení nabídky. Znění výzvy s 

příslušnými zadávacími podmínkami může v odůvodněných případech být zveřejněno i na úřední 

desce a elektronické úřední desce zadavatele. Tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává 

otevřenou a vytváří prostor k předložení nabídky i pro jiné, než písemně oslovené dodavatele. 

 

4.3. Způsob zadání zakázky a výběru dodavatele: 

 výběrové řízení - písemná výzva nejméně pěti dodavatelům k předložení cenové 

nabídky s vymezením požadovaného plnění a případně s dalšími podmínkami plnění 

(zadávací podmínky budou obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro 

zadání zakázky), případně uveřejnění výzvy vhodným způsobem v místě obvyklým (úřední 

deska, elektronicky), 

 doba pro podání musí být minimálně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy 

dodavatelům, 

 výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií provede 

pětičlenná komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná starostou obce, která 

zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami (členové podepisují čestná 

prohlášení o nepodjatosti a nezaujatosti), 

 komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pořídí ze své činnosti 

příslušné protokoly, 

 starosta obce předloží protokol o výběru dodavatele ke schválení zastupitelstvu obce, 

 starosta obce předloží návrh smlouvy o dílo ke schválení zastupitelstvu obce, 

 případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení; důvodem pro zrušení 

zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele 

akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel 

možnost zrušení zadávacího řízení vymezuje již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek. 

 

4.4. Pokud při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel zjistí, že je na segmentu trhu s 

požadovaným plněním nižší počet dodavatelů než má být dle výše uvedeného, vyzve zadavatel k 

podání nabídky všechny takové dodavatele. 

 

Čl. IV 

Náležitosti písemné výzvy (zadávacích podmínek) 

 

1. V písemné výzvě (zadávacích podmínkách) se uvede zejména: 
 

a)  Identifikační údaje o zadavateli 

b)  Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 

c)  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

d)  Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

e)  Zadávací dokumentace 

f)  Kvalifikační předpoklady (jejich specifikace je vymezena v zadávacích podmínkách) 

g)  Nabídková cena 

h)  Požadavky na formu zpracování nabídky 
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i)   Způsob, místo a doba podávání nabídek 

j)  Platební podmínky 

k)  Hodnotící kritéria 

l)   Údaje o způsobu hodnocení nabídek 

m) Obchodní podmínky pro realizaci 

n)  Další práva zadavatele 

o)  Přílohy zadávacích podmínek 

 

2. Písemnou výzvu (zadávací podmínky) a seznam přímo obesílaných uchazečů schvaluje 

zastupitelstvo obce. 

 

Čl. V 

Evidence doručení nabídek na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu 

 

1. Způsob doručení nabídek do veřejné soutěže je uveden v zadávacích podmínkách veřejné 

zakázky malého rozsahu. 

 

2. Zaměstnanec - starosta obecního úřadu zapíše na obálku doručené nabídky od uchazeče čas 

přijetí a její evidenční číslo. Toto stvrdí svým podpisem a razítkem obecního úřadu. Následně je 

vystaveno potvrzení o přijetí nabídky a odesláno zpět uchazeči. 

 

3. Evidenční číslo je shodné s evidenčním číslem zaslané výzvy uchazečům a je uvedeno ve tvaru 

dle vzoru: 2013/01/1, kde 2013 je rok, 01 je pořadové číslo výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu podléhající vedení v evidenci dle této směrnice a 1 je číslo, které určuje 

pořadí došlé nabídky v rámci jednoho výběrového řízení. 

 

Čl. VI 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise 

 

1. Za účelem vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku jmenuje starosta obce 

pětičlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která plní zároveň i funkci hodnotící 

komise (dále jen „komise“) a jednoho náhradníka a současně jmenuje předsedu komise. Členy 

komise jsou zpravidla členové zastupitelstva obce. Komise může být doplněna o odborníky a 

občany. Komise musí mít vždy lichý počet členů. 

 

2. Členové komisí pro případ, že by u veřejné zakázky mohlo u nich dojít ke střetu zájmů, 

podepisují „Čestné prohlášení člena komise pro otevírání obálek s nabídkami“ a „Čestné 

prohlášení člena hodnotící komise“. 

 

3. Členové komise jsou povinni chovat se při svém rozhodování nezaujatě vůči uchazečům a 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výběru, jež mohou mít charakter 

důvěrné informace. 

 

Čl. VII 

Hodnocení zakázek 

 

1. Ve stanovený den a hodinu provede komise otevírání obálek nabídkami s pořízením příslušného 

protokolu a hodnocení došlých nabídek. Komise hodnotí předložené nabídky výhradně podle 

kriterií a pravidel, která byla uvedena ve výzvě (zadávacích podmínkách). Hodnotícím 

kriteriem je zpravidla pouze cena zakázky, nebyla-li v zadávacích podmínkách stanovena další 

hodnotící kriteria pro posouzení ekonomické výhodnosti nabídky. O hodnocení nabídek se 

sepisuje protokol, který podepisují všichni členové komise. Obsahem protokolu musí být 

minimálně seznam oslovených uchazečů, seznam obdržených nabídek, otevírání obálek s 
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nabídkami, přehled nabídek k posouzení s odůvodněním případného vyřazení uchazeče ze soutěže, 

odůvodnění hodnocení nabídek podle zvolených kriterií a odůvodnění výběru nejvhodnější 

nabídky. Protokol může obsahovat i jiné skutečnosti, které se vztahují k vyhodnocení zakázky. 

Starosta obce předkládá protokol o hodnocení nabídek k projednání zastupitelstvu obce. O výběru 

nejvhodnější nabídky s konečnou platností rozhoduje zastupitelstvo obce. Bezprostředně po 

schválení budou uchazečům písemně oznámeny výsledky soutěže. Vítězný uchazeč musí být 

současně s oznámením o této skutečnosti vyzván k uzavření smlouvy o dílo a k realizaci zakázky. 

 

2. Starosta obce může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést veřejnou 

zakázku v krátké době v případě havárie nebo ohrožení života a zdraví občanů, tuto zadat přímo 

jednomu dodavateli. Dalším případem je, pokud jde o veřejnou zakázku obdobného druhu, na 

jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno, nebo oslovení dodavatelé neměli o 

veřejnou zakázku zájem nebo by vzhledem k jejímu objemu a malému množství vhodných 

dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců. Takové rozhodnutí 

musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

 

Čl. VIII 

Evidence veřejných zakázek malého rozsahu 

 

1. Veřejné zakázky malého rozsahu podle článku III, odstavce 1 a 2 se nezapisují do centrální 

evidence veřejných zakázek ani do Evidence veřejných zakázek malého rozsahu. Obdržené 

nabídky od jednotlivých dodavatelů se zakládají k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné 

zakázce malého rozsahu (např. k objednávce, ke smlouvě apod.). 

 

2. Veřejné zakázky malého rozsahu podle článku III, odstavce 3 a 4 se nezapisují do centrální 

evidence zakázek. O zadávání těchto zakázek musí vést zadavatel přehlednou evidenci – Evidence 

veřejných zakázek malého rozsahu nad 350 001,- Kč bez DPH do 1 000 000,- Kč bez DPH v 

případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 800 001,- Kč bez DPH do 3 000 000,- 

Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. 

 

3. Evidenční číslo je uvedeno ve tvaru dle vzoru: 2013/01, kde 2013 je rok a 01 je pořadové číslo 

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podléhající vedení v evidenci dle této 

směrnice. Zapisování do příslušné tabulky provádí pověřená osoba. Tabulka se vyplňuje průběžně 

tak, jak se průběh veřejné zakázky vyvíjí. 

 

4. Zadavatel v souladu se zákonem uveřejňuje u zakázek malého rozsahu smlouvy o dílo od výše 

500 000,- Kč bez DPH na příslušném portálu. 

 

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zadavatel může zrušit zadávání zakázky kdykoli v průběhu zadávání s odvoláním na písemnou 

výzvu (zadávací podmínky) tak, že tuto skutečnost písemně oznámí všem vyzvaným uchazečům. 

 

2. Námitky proti výsledku výběrového řízení může uchazeč podat zadavateli do 7 dnů od doručení 

oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. O oprávněnosti námitky rozhodne zadavatel do 15 dnů 

od jejího obdržení. 

 

3. Zakázku lze realizovat pouze na základě smlouvy o dílo. 

 

4. Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 01. 06. 2013. 
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5.  Tato vnitřní směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva obce č. 151/2013 dne 

30.5.2013 a ruší vnitřní směrnici pro zadávání a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu  

ze dne 1.9.2008. 

 

 

 

V Hnanicích dne 30.5.2013 

 

 

 

 

     Bc. Martin Dvořák                                                                                         Jiří Musil 

     místostarosta obce                                                                                       starosta obce 
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