
Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vracov 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
 

1. Tato metodika upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).  

2. Cílem této metodiky je zajistit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nestranným a otevřeným 

způsobem při respektování zákonem stanovených zásad nediskriminace, rovného zacházení, 

transparentnosti a dále zásad hospodárnosti a účelnosti.  

3. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více 

dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních 

prací.  

4. Zadávání veřejných zakázek nad limity stanovené zákonem pro veřejné zakázky malého rozsahu se řídí 

přímo zákonem.  

 
Článek II 

Způsoby zadání 
 

1. Zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě jednoho z následujících postupů: 
       a) přímé zadání (zadavatel přímo uzavírá smlouvu s dodavatelem), 
       b)   uzavřená výzva (zadavatel osloví uzavřený okruh možných dodavatelů a vybere  
              nejvhodnější nabídku), 
        c) otevřená výzva (zadavatel vhodným způsobem oznámí/uveřejní svůj záměr uzavřít  
              smlouvu neomezenému okruhu možných dodavatelů a vybere nejvhodnější nabídku). 

2. O volbě postupu, kterým bude konkrétní veřejná zakázka zadána, rozhodne zadavatel dle  
               vhodnosti pro poptávaný předmět veřejné zakázky, dle předpokládané hodnoty veřejné  
               zakázky, specifik dotyčného odvětví (např. velikosti a struktury trhu nebo obchodních  
               zvyklostí) či zeměpisné polohy místa plnění veřejné zakázky. 

3. Dodržování zásad odpovědného zadávání-s ohledem na povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále též OVZ) vyplývající z ust. § 6 odst. 4 
zákona je příslušný vedoucí odboru/odborný garant veřejné zakázky povinen evidovat odůvodnění 
vztahující se k tomuto ustanovení zákona. Evidenci provádí prostřednictvím „Kontrolního listu OVZ“, který 
je součástí přílohy nebo jiným vhodným způsobem zdůvodnit dodržování § 6 odst. 4 zákona. 

4. Výjimku z odůvodnění mají zakázky, jejichž hodnota odpovídá 1. kategorii. Město Vracov obecně pro tyto 
zakázky konstatuje, že s ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění zadavatel 
při výběru dodavatele považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zákona za 
nevhodné vzhledem k povaze zakázky a za neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám 
uvedeným v § 6 zákona a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 
 

  
Článek III 

Finanční limity 
  

1 Veřejná zakázka malého rozsahu je taková zakázka, u které předpokládaná hodnota dodávek a služeb 
nedosáhne 2.000.000 Kč bez DPH, v případě stavebních prací pak 6.000.000 Kč bez DPH.  

2. Pro účely této metodiky se zakázky malého rozsahu dělí dle finančního limitu předpokládané hodnoty 
plnění bez DPH následovně:  
a) kategorie 1 - veřejné zakázky do 50.000 Kč včetně  
b) kategorie 2 - veřejné zakázky nad 50.000 Kč do 300.000 Kč včetně, s průzkumem trhu 
c) kategorie 3 - veřejné zakázky nad 300.000 Kč do 1.000.000 Kč 
d) kategorie 4 - veřejné zakázky nad 1.000.000 Kč do 2.000.000 Kč (dodávky a služby), nebo do 6.000.000 

Kč (stavební práce).  



3. Předmět veřejné zakázky nesmí být rozdělen tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky pod finanční limity.   

4. Žádná zakázka nesmí být realizována bez zajištění finančního krytí v rozpočtu města. 

  

 
 

  
Postup Kategorie 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 

přímé 

zadání 

postup je možný postup je možný 

s průzkumem trhu 

1) Pouze v odůvodněných případech na 

výjimku schválenou radou města 

uzavřená 

výzva 

 

postup je možný (určí RM) 
1) 

otevřená 

výzva 

 
                                          postup je možný (určí RM) 

 
 

 
 

Článek IV 
Zadání veřejné zakázky a výběr nabídky – kategorie 1 

 
1. Veřejnou zakázku kategorie 1 zadává a výběr nejvhodnější nabídky provádí vedoucí příslušného odboru 

městského úřadu, případně vedoucí organizační složky.  
2. Zadavatel vychází ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu (zakázku je možno zadat přímo), tak 

aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti využití finančních prostředků 
3. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné objednávky a není-li to možné nebo účelné, pak přímým 

poptáním služeb, dodávek či stavebních prací.  
4. Objednávku schvaluje a podepisuje starosta, pro potřeby městského úřadu tajemnice. 

  
 

  
 

 

Článek V 
Zadání veřejné zakázky a výběr nabídky – kategorie 2 

  
1. U veřejné zakázky splňující podmínky kategorie 2 plní funkci zadavatele starosta města, který ustanoví 

zaměstnance zajišťujícího organizačně-administrativní zpracování veřejné zakázky.  

2. Veřejná zakázka musí být zadána a administrována transparentním způsobem, přičemž zadavatel vychází 

ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu. O výběru bude proveden záznam – tabulka, která bude 

obsahovat seznam dodavatelů, cenu a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (např. poptávka 

učiněná u třech dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, informace z veřejně dostupných zdrojů – 

internet, katalogové ceny apod.)   

3. Informace o provedeném výběru dodavatele bude předložena na vědomí radě města.  

4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy či písemné objednávky, smlouvu či objednávku 

podepisuje starosta města.  

  

  



Článek VI 

Zadání veřejné zakázky a výběr nabídky – kategorie 3 
  

1. U veřejné zakázky splňující podmínky finančního limitu 3 plní funkci zadavatele starosta nebo rada města, 

která ustanoví pracovní skupinu a zaměstnance zajišťujícího organizačně-administrativní zpracování 

veřejné zakázky.  

2. Veřejná zakázka musí být zadána a administrována transparentním způsobem, přičemž zadavatel vychází 

ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu. Výzva k předložení cenové nabídky bude zaslána min. 

třem dodavatelům písemnou formou dopisem popř. e-mailem. 

3. Pracovní skupina – tříčlenná komise provádí otevírání obálek s obdrženými nabídkami, dále posouzení         

a hodnocení nabídek, přičemž zpracovává podklady nezbytné k výběru nejvhodnější nabídky. O své činnosti 

vyhotovuje písemné záznamy.  

4. Rada města rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů, uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem. O uvedených úkonech se vyhotovují písemné záznamy.  

5. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy, kterou podepisuje starosta města.  

Článek VII 

Zadání veřejné zakázky a výběr nabídky – kategorie 4 

  
1. U veřejné zakázky splňující podmínky kategorie 4 plní funkci zadavatele rada města, která ustanoví 

pracovní skupinu a zaměstnance zajišťujícího organizačně-administrativní zpracování veřejné zakázky.  

2. Veřejná zakázka musí být zadána a administrována transparentním způsobem, přičemž zadavatel vychází  

ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu.  

3. Zadávací řízení se zahajuje uveřejněním výzvy na úřední desce nebo na profilu zadavatele. Výzvu lze 

současně odeslat některým dodavatelům. 

4. Lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 7 kalendářních dnů od oznámení zadávacího řízení na profilu 

zadavatele nebo na úřední desce Města. 

5. Pracovní skupina – tříčlenná komise provádí otevírání obálek s obdrženými nabídkami, dále posouzení         

a hodnocení nabídek, přičemž zpracovává podklady nezbytné k výběru nejvhodnější nabídky. O své činnosti 

vyhotovuje písemné záznamy.  

6. Rada města rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů, uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem. O uvedených úkonech se vyhotovují písemné záznamy.  

7. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy, kterou podepisuje starosta města.  

  
  

Článek VIII 

Odlišné postupy 
 

1. Zadavatel je oprávněn rozhodnout o tom, že výše uvedený postup se nepoužije a zakázka bude zadána 

výzvou jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky nebo přímou potvrzenou objednávkou. Tento 

postup je výjimečný (např. havárie) a důvod pro tento postup je zadavatel vždy povinen zaznamenat 

v dokumentaci související se zadáním zakázky. 

2. Vedením zadávacího řízení lze pověřit i třetí osobu (externí subjekt), a to na základě písemné smlouvy 

schválené radou města.  

3. Odlišný postup zadání a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je možný, pokud je použití jiné 

metodiky závazně vyžadováno třetími osobami (dotace, evropské fondy atd.).  

  
  



Článek IX 

Společná ustanovení  
 

1. Pro účely písemné evidence úkonů používá zadavatel pojmy a ustanovení přiměřeně k zákonu o veřejných 

zakázkách. 

2. Zadavatel veřejné zakázky odpovídá za soulad veřejné zakázky s rozpočtem města, zejména: 

- veřejná zakázka je jmenovitě zařazena v rozpočtu města schváleném zastupitelstvem města 

- veřejná zakázka, která má být hrazena z kap. 740 – výdaje upřesněné v průběhu roku - lze zadat až po 

schválení rozpočtového opatření v radě a zastupitelstvu města 

- každá objednávka příp. smlouva na realizaci veřejné zakázky bude předem odsouhlasena vedoucí 

účetní města 

3. Zadavatel, členové pracovní skupiny a zaměstnanci zajišťující organizačně-administrativní zpracování 

veřejné zakázky nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k dodavatelům podjati a nesmí mít osobní zájem 

na zadání zakázky.  

4. Příslušný odbor městského úřadu (organizační složka) archivuje dokumentaci o zadání veřejné zakázky          

a jejím průběhu po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy, stejná lhůta platí i pro archivaci dokumentace 

zrušených zakázek. Toto ustanovení se nevztahuje na veřejné zakázky finančního limitu 1 a na veřejné 

zakázky zadávané podle dotačních pravidel. 

5. Tato metodika se přiměřeně vztahuje i na právnické osoby zřízené městem. Kde se v metodice mluví            

o starostovi nebo radě města, rozumí se tím statutární orgán takové právnické osoby. 

 

  
Ve Vracově   05. 08. 2021 
Vypracoval:  finanční výbor  
 

 
1. Příloha č. 1 – Záměr přímého zadání zakázky  
2. Příloha č. 2 – Záměr uzavřené výzvy 
3. Příloha č. 3 – Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání              

a  inovací ve veřejné zakázce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-uh.cz/Articles/Uploads/29380-7-Pravidla_verejne_zakazky-P1-zadavaci_listpdf.aspx


Příloha č. 1 
 

 

Příloha č. 1 Záměr přímého zadání zakázky 
 

Zadavatel 

Název:  

IČO:  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky 

 

 
 

Vybraný dodavatel 

Název, IČO:  

Specifika předmětu:  

Cena (zdroj):  

Kritérium výběru: nejnižší cena / jiné (uvést) 

 
Důvod přímého zadání (bližší podrobnosti uveďte do sekce Doplňující informace) 

☐ výhodnost nabídky nebo nevýznamnost rozdílu cen a kvality plnění ve srovnání s 
jinými nabídkami 

☐ není možná hospodářská soutěž (z důvodů obdobných § 63 a násl. ZZVZ) 

☐ stav časové tísně 

☐ dodatečné dodávky/služby/práce u probíhající zakázky 
☐ dodavatel předmětu veřejné zakázky s nadstandardním poměrem kvality a ceny 
☐ jedinečnost předmětu a současně ověření, že zvolená cena a forma plnění 

naplňuje princip hospodárnosti 
 

 

Průzkum trhu proveden na základě: rešerše – jednání s dodavateli – expertního posudku / 

využita interní znalost (vyhovující označte) 
 

Výsledek průzkumu trhu – přehled jiných dodavatelů 

Dodavatel (název, IČO):  

Specifika předmětu:  

Cena (zdroj):  

Dodavatel (název, IČO):  

Specifika předmětu:  

Cena (zdroj):  

 

Datum: 

Osoba (osoby) schvalující veřejnou zakázku: 

 

 

 

 

 

 

Doplňující informace 



Příloha č. 2 
 
 

 

Příloha č. 2 Záměr uzavřené výzvy 
 

Zadavatel 

Název:  

IČO:  

Název veřejné zakázky 

 

Stručný popis předmětu veřejné zakázky 

 

 
 

Určení vyzvaných dodavatelů 

1. Dodavatel 

Název, IČO:  

2. Dodavatel 

Název, IČO:  

3. Dodavatel 

Název, IČO:  

 

Průzkum trhu proveden na základě: rešerše – jednání s dodavateli – expertního posudku / 

využita interní znalost (vyhovující označte) 
 

 
 

Vysvětlení postupu 

☐ nepožadováno (vzhledem k předpokládané 
hodnotě) 

☐ uvedeno níže 

 

 

Datum: 

Osoba (osoby) schvalující veřejnou zakázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná hodnota (případně způsob určení) 



Příloha č. 3 

 

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního 

odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce 
(lze využít jako přílohu k záměru veřejné zakázky) 

 
 

 
Aspekty odpovědného veřejného zadávání či inovací, 
které je možné zohlednit ve veřejné zakázce 

Vyhodnocení možnosti 

zohlednění OVZ a inovací 

(ano/ne/nerelevantní) 

Jaká opatření budou přijata? 

Případně proč aspekt OVZ či inovace 

zadavatel nevyužil? 

Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby 
znevýhodněné na trhu práce? 

  

Mohou při plnění veřejné zakázky noví zaměstnanci, 
zejména znevýhodnění na trhu práce, získat nebo si 
zvýšit kvalifikaci? Je možné v rámci plnění veřejné 
zakázky uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost? 

  

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky 
bude docházet k porušování zákonného standardu 
pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je 
relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší 
pracovní podmínky osob podílejících se na plnění, nad 
rámec zákonného standardu pracovních podmínek? 

  

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky 
může docházet k porušování mezinárodních úmluv o 
lidských právech, sociálních či pracovních právech, 
zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU? 

  

Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) 
poskytnout sociální podniky, případně se na plnění 
podílet jako poddodavatelé? 

  

Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a 
střední podniky (případně se na plnění podílet jako 
poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková opatření, 
aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce? 

  

Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v 
dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední 
podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, 
nedodržování právních předpisů o ochraně životního 
prostředí apod.? 

  

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 
získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména 
které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, 
produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, 
vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.? 

  



Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 
využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, 
snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního 
cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky? 

  

Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy 
pro implementaci nového nebo značně zlepšeného 
produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky? 

  

Dále ke zvážení   

Je vhodné o užití OVZ ve veřejné zakázce informovat 
dodavatele, například formou předběžných tržních 
konzultací, představení plánu veřejných zakázek, 
setkání typu Meet the buyer neboli Poznej svého 
zadavatele, technických školení dodavatelů apod.? 

  

Existují jiná významná rizika nebo příležitosti z 

pohledu společenské odpovědnosti či 

udržitelnosti? 

  

 
 


