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Co je potřeba udělat než začneme zadávat veřejnou zakázku?

Nastudovat následující materiály:

 PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 –

2020 (verze 3) – dále jen PŘÍRUČKA

 Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení



Co je potřeba udělat než začneme zadávat veřejnou zakázku?

 Příručka k aplikaci – Veřejné zakázky PRV na eAGRI (v

případě otevřené výzvy), výše uvedené se nachází na

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 Tabulka finančních oprav, která je přílohou všech

Pravidel.

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


Výpočet finanční opravy

 Finanční opravy č. 1. -18. a 23. se počítají procentní sazbou z
hodnoty dotace příslušné zakázky.

Příklad: Zakázka: 1.000.000 Kč

Dotace: 400.000 Kč

Sazba Fop: 5%

Vyčíslení FOp: 20.000 Kč

Dotaco po FOp:380.000 Kč



Výpočet finanční opravy

 Finanční opravy č. 19 – 22 se počítají procentní sazbou z
hodnoty celé zakázky, minimální sazba je 25%.

Příklad: Zakázka v Kč: 1.000.000 Kč

Dotace: 400.000 Kč

Sazba Fop: 25%

Vyčíslení FOp: 250.000 Kč

Dotace po FOp:150.000 Kč

.



 Jsou to pravidla, která platí jak pro zadavatele, tak pro všechny
uchazeče!

 Tvorbě zadávacích podmínek věnujte zvýšenou pozornost.
Nesplněné požadavky Zadávacích podmínek většinou
představují problém!

Zadávací podmínky



Lhůty při uveřejnění VŘ

Nedodržení minimální lhůty pro podání nabídek

Příklad:Zadavatel odeslal 10. 9. v 10:00 ZP s tím, že lhůta pro 
podání nabídky končí 19. 9. ve 14:00

Nedostatečná doba k opatření Zadávacích podmínek

Příklad:Zadavatel v ZP uvedl, že technickou dokumentaci pro 
zpracování nabídky je možné vyzvednout po předchozí 
domluvě u předsedy družstva nejdříve 15. 9.



HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

 NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA

 EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY

 Jednoznačně stanovit dílčí hodnotící kritéria tak, aby

vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny.

 Hodnotit přesně podle kritérií tak, jak bylo uvedeno v

Zadávacích podmínkách.



HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

Doporučení pro stanovení hodnotících kritérií:

 Jako základní hodnotící kritérium používat nejnižší
nabídkovou cenu. Ostatní požadavky jako například délka
záruky, provozní náklady nebo délku dodací lhůty si nastavit
v Zadávacích podmínkách.

 Více hodnotících kritérií = stanovit je tak, aby se podle nich
mohly nabídky porovnat a naplnění kritérií se dalo ověřit!

 Uchazeči musí přesně vědět, jak se bude hodnotit.



Zadávání více zakázek v jednom VŘ

Příklad:Zadavatel chce v rámci projektu provést rekonstrukci
stáje v hodnotě 6,5 mil. Kč a pořídit lis na balíky v
předpokládané hodnotě 500 tis. Kč. V rámci úspory času
může tyto dvě zakázky zadat v jednom výběrovém řízení.

 V ZP jsou obě zakázky samostatně popsány a označeny.

 Stavební práce jsou nad 6 mil Kč, bude tedy provedeno VŘ 

v režimu otevřené výzvy.

 V ZP je jednoznačně napsáno, že zadavatel umožňuje dílčí 

plnění na jednotlivé zakázky a bude je hodnotit jednotlivě.



Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV – Uzavření smlouvy

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na
plnění zakázky (Příručka, bod 4.4.4)

Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

• rozšířila předmět veřejné zakázky

• za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast
jiných dodavatelů

• za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit
výběr nejvhodnější nabídky nebo

• měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch
uchazeče



Nedodržení termínu realizace zakázky

 POPIS – Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla

mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

 SAZBA FO –minimálně 25% ze smluvní ceny původní zakázky.

 PŘÍKLAD – zadávací podmínky a následně uzavřená smlouva obsahují

datum, do kdy má být provedena dodávka stroje. Dojde k překročení

termínu dodání stroje.



Nedodržení termínu realizace zakázky

 ŘEŠENÍ – uložení FO 25%, pokud žadatel neprokáže, že došlo k
zásahu vyšší moci:

 Vyšší moc – živelní pohroma, revoluce atd., žadatel musí prokázat.

 Uplatňovat sankce ze smlouvy vůči dodavateli, nastavit sankce v
rozumné výši.

 Nastavit v ZP reálné termíny realizace nebo vyhradit možnost
změny termínu realizace ze strany zadavatele.



Zadání dodatečných prací bez splnění podmínek Příručky

 Příklad – zakázka byla zadána v souladu s Příručkou pro

zadávání veřejných zakázek, ale v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla

potřeba provést vícepráce.

 dodatečné práce jsou do 50% hodnoty původní zakázky – lze
řešit v rámci stávajícího VŘ

 dodatečné práce jsou vyšší než 50% hodnoty původní zakázky
– provést nové VŘ.



Zadání dodatečných prací bez splnění podmínek Příručky

 ŘEŠENÍ – bude uložena FO nebo žadatel musí prokázat, že vícepráce:

 Nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní 
zakázky,

 Toto oddělení by způsobilo závažnou ujmu zadavateli

 Toto oddělení možné je, ale vícepráce jsou zcela nezbytné pro 
dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah 
víceprací nepřekročí 50% původní ceny zakázky 



Nedodržení závazně stanovených obchodních podmínek

 Příklad: v návrhu smlouvy je uvedeno, že nebudou
poskytovány zálohové platby, a v průběhu plnění zakázky jsou
zálohové platby poskytnuty.

 Za použití v původním VŘ by tato skutečnost mohla mít vliv
na výběr dodavatele.

 Dojde ke změně ekonomické rovnováhy zakázky ve
prospěch vybraného dodavatele.



Podstatná změna závazku ze smlouvy

 Změna, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota
je vyšší než 10% původní hodnoty závazku u dodávek a 15% u
stavebních prací.

 Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot
všech těchto změn. Příklad – Pokud zadavatel u zakázky na
stavební práce provede změnu nahoru (přidá 1 okno za 10.000
kč) a změnu dolů (odebere dveře za 15.000 kč) = hodnota
změny je 25.000 kč.



Jak postupovat v případě potřeby nového VŘ?

 Požádat SZIF, prostřednictvím Hlášení o změnách nebo
vysvětlujícím dopisem, o možnost provést nové výběrové
řízení.

 Pokud bude nové výběrové řízení povoleno, bude to za
podmínky, že bude provedeno v režimu otevřené výzvy dle
bodu 3.1.2 PŘÍRUČKY.

 Po provedení nového výběrového řízení musí být toto doloženo
prostřednictvím Hlášení o změnách nebo v reakci na Žádost o
doplnění na příslušné RO SZIF.



Uzavřená výzva, cenový marketing, přímý nákup

Zadavatel nesmí vyzvat osobu (PO, FO), která má vztah k 
zadavateli zakázky, a to:

• Osobu blízkou (řeší § 22, zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku - osoba v přímé řadě – sourozenec, manžel, partner, 
aj.)

• Osoba personálně propojena se zadavatelem, nebo

• Osoba majetkově propojena se zadavatelem (dle Výpisu z 
registrů)



Podmínky na které při zadávání VŘ nezapomenout

 Pokud zakázka není zveřejněna v otevřené výzvě nebo na el. 

tržišti, tak dodavatel, který podal nabídku nesmí:

a)být současně subdodavatelem jiného dodavatele v 

tomtéž výběrovém řízení

b)být personálně ani majetkově propojen s jiným 

dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení 



Nejčastější chyby při dokládání VŘ/ZŘ

 Nekvalitní nečitelné kopie nebo příliš detailní a objemné kopie

 Nastavit na skeneru optimální hodnotu DPI

 Doložení všech příloh k VŘ v listinné podobě, ačkoliv měly být 

doloženy elektronicky přes PF

 Přílohy, které lze doložit v listinné podobě, nezasílat přes PF

 Nedodržení termínů pro splnění Výzvy k doplnění nebo 

Nápravného opatření

 Sledovat svůj portál farmáře a reagovat na případné výzvy 

k doplnění



Děkuji za pozornost

Ing. Lukáš Holubík

tel. +420 733 696 547

lukas.holubik@szif.cz


