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

– http://www.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-vyzvy/vyzvy-
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Povinnost realizovat výběrové řízení v PRV 
 

Zakázka malého rozsahu = zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

rovna nebo nižší než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na 

dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000,- Kč bez DPH v případě 

zakázky na stavební práce a zároveň přesáhne nebo je rovna 400 

000,- Kč bez DPH (dotovaný nebo veřejný zadavatel) nebo 500 000,- Kč 

bez DPH v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není 

zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ. 

 

Závazné termíny dle Pravidel 19.2.1: 

Dokumentaci k VŘ včetně aktualizovaného formuláře ŽoD (na 

základě VŘ) žadatel předkládá:  

1) na MAS do 63 kalendářních dnů od registrace ŽoD  – do 

28.5.2018  

2) na RO SZIF prostřednictvím PF do 70 kalendářních dnů od 

registrace ŽoD – do 4.6.2018. 

 

 



Zadavatel může zadat zakázku v případě 

zakázek malého rozsahu: 

a) v otevřené výzvě (výzva k podání nabídek 
neomezenému počtu dodavatelů prostřednictvím 
PF, na profilu zadavatele, na elektronickém tržišti, 
ve Věstníku VZ nebo v Národním elektronickém 
nástroji) nebo 

b) v uzavřené výzvě (zadavatel písemnou výzvou 
vyzve nejméně 3 zájemce k podání nabídky. 
Zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých 
má informace, že jsou způsobilí požadované plnění 
poskytnout).  

 



Uzavřená výzva 

– Zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako 

k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo 

osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově 

propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se pro 

tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním 

orgánem/členem statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele 

osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu ke 

statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele. 

– Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení či pro cenový 

marketing, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele v 

tomtéž výběrovém řízení (cenovém marketingu). 

 



Uzavřená výzva 

– Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení či pro cenový 

marketing, nesmí být personálně ani majetkově propojen s jiným 

dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení (cenovém marketingu). 

Takovéto nabídky musí zadavatel ze soutěže vyloučit.  

– Pokud nastane situace, že zadavatel nemůže doložit výběr minimálně ze 

3 dodavatelů nebo obdrží méně než 3 nabídky a současně nezveřejnil 

zakázku v otevřené výzvě, musí v těchto případech zopakovat výběrové 

řízení.  

 

 



Výhoda otevřené výzvy 

- Pokud nastane situace, že zadavatel v otevřené výzvě 

obdrží nabídku pouze od jednoho uchazeče, může v tomto 

případě uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil 

nabídku, pokud tato nabídka splňuje požadavky zadavatele 

na předmět plnění zakázky.  

 

 

 



Hodnotící kritéria 

– NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA (jednoznačné hodnotící kritérium) 

– EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY: 

 Hodnotit přesně podle kritérií tak, jak byly uvedeny v Zadávacích 

podmínkách. 

 Musí být zajištěno jednoznačné a přezkoumatelné hodnocení 

nabídek = zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. 

 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. 

 

 



Dělení zakázky 

 Zadavatel rozdělí předmět zakázky za tím účelem, aby se vyhnul 

složitějšímu typu zadávacího řízení (umělé dělení předmětu 

zakázky). 

 Při stanovení PHZ je zadavatel povinen sečíst předpokládané 

hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, 

které hodlá pořídit v průběhu jednoho účetního období, nebo 

předpokládané hodnoty plnění, které tvoří jeden funkční celek. 

 

 

 



Podstatná změna smlouvy 

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. 

Za podstatnou se považuje taková změna, která by: 

 rozšířila (nebo zúžila) předmět veřejné zakázky 

 v původním VŘ umožnila účast jiných dodavatelů 

 v původním VŘ mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo 

měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch uchazeče. 

PŘÍKLAD – zadávací podmínky a smlouva obsahují datum, do kdy má 

být provedena dodávka stroje. Dojde k překročení termínu dodání 

stroje. 

 

 



Nedodržení termínu realizace zakázky 

VARIANTY ŘEŠENÍ:  

 Uložení finanční opravy ze zakázky, pokud žadatel neprokáže, že 

došlo např. k zásahu vyšší moci. Vyšší moc – živelná pohroma, atd., 

žadatel musí prokázat. 

 Uplatnění sankce ze smlouvy vůči dodavateli (nastavit sankce v 

zadávacích podmínkách v rozumné výši). Není možné uzavřít 

Dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu pro dokončení VZ.  

 Nastavit v zadávacích podmínkách reálné termíny realizace (nebo 

vyhradit možnost změny termínu realizace ze strany zadavatele). 

 Nesmí být uzavřen Dodatek na prodloužení termínu. 

 

 



Nedodržení termínu realizace zakázky 

Ing. Lukáš Holubík – v případě dotazů k VŘ                            

vedoucí Oddělení kontrol projektových opatření 

Státní zemědělský intervenční fond 

RO Olomouc, Blanická 1, 779 00  Olomouc 

M: +420 733 696 547 

E:  lukas.holubik@szif.cz 

 

 

 

 



 

 
Hodně štěstí při realizaci VŘ a projektů Vám 

(nám) přeje tým pracovníků MAS . 

 

 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. 

Mgr. Petra Šilcová 

Adresa kanceláře: 

Panský dvůr, 1. NP 

náměstí Míru 664,  698 01 Veselí nad Moravou 

 Mobil: +420 724 159 213 

E-mail: mas1@ostrozsko.cz 
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