
 

Interní předpis č. 2016-006 ÚTIA AV ČR, v. v. i., účinný od 1. prosince 2016 
Veřejné zakázky malého rozsahu 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „ústav“) vydává tento vnitřní 
předpis, kterým stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále též jen 
„VZMR“) tak, aby byly splněny požadavky § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ"), tj. soulad se zásadami transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tento vnitřní předpis odpovídá 
legislativním změnám a v plném rozsahu nahrazuje původní předpis 2013-002. 

Čl. 2 
Klasifikace VZMR 

1. Předpokládaná hodnota každé veřejné zakázky vzniklé v ústavu se stanoví v souladu s § 16 
ZZVZ. Z toho zejména plyne, že je při stanovení předpokládané hodnoty je nezbytné vzít v úvahu 
všechna obdobná spolu související plnění, jež se předpokládají pořídit v průběhu jednoho 
účetního období (kalendářního roku), a tato plnění sečíst. Povinnost sčítat předpokládané hodnoty 
platí rovněž u plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisejí, nebo jejichž předměty plnění 
tvoří jeden funkční celek. Je nepřípustné dělení předmětu veřejné zakázky na menší veřejné 
zakázky s cílem snížit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky pod limity stanovené ZZVZ a 
touto směrnicí a tím dosáhnout mírnějšího způsobu zadání. Není však nutné sčítat předpokládané 
hodnoty veřejných zakázek, které jsou pořizovány nahodile dle aktuálních potřeb a které nelze 
předvídat. Do této skupiny spadá zejména nákup softwaru a výpočetní a kancelářské techniky 
podle aktuální potřeby jednotlivých vědeckých pracovníků a týmů. Povinnost sčítání neplatí ani 
pro opakované zakázky, které jsou pořizovány nepravidelně podle aktuálních potřeb a jejichž 
jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (např. pohonné hmoty a letenky). 

2. Podle ZZVZ je VZMR zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6 mil. Kč bez 
DPH a zakázka na ostatní dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč bez DPH. 

3. Pro interní účely se za „malou VZMR“ (MVZMR) považuje veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota bez DPH je polovinou limitu pro nejvyšší předpokládanou hodnotu zakázky malého 
rozsahu; tj. pro veřejné zakázky na stavební práce do výše 3 mil. Kč bez DPH, pro ostatní 
zakázky do 1 mil Kč bez DPH. Každá VZMR, která není MVZMR, se v tomto vnitřním předpisu 
označuje jako „velká VZMR“ (VVZMR).  

Čl. 3 
Pořizovatel zakázky 

1. Za pořizovatele zakázky se považuje osoba odpovídající v rámci ústavu za financování zdroje na 
pořízení příslušné zakázky – vedoucí příslušného oddělení, správce rozpočtu příslušného 
projektu apod. Pořizovatel zakázky musí být vždy schopen zdůvodnit konkrétní postup zvolený při 
zadávání jím pořizované veřejné zakázky. 

Čl. 4 
Postup pro MVZMR 

1. Pro každou MVZMR musí pořizovatel zakázky zajistit dodržení požadavků § 6 ZZVZ. Toho 
dosáhne volbou dodavatele na základě svého odborného úsudku a znalosti trhu; v případě 
potřeby na základě průzkumu trhu v rozsahu, který pořizovatel zakázky považuje za přiměřený. 

2. Pokud to pořizovatel zakázky považuje za účelné a odpovídající předpokládané hodnotě MVZMR, 
zajišťuje dodržení požadavků § 6 ZZVZ oslovením dostatečného počtu potenciálních dodavatelů 
v rámci uzavřené výzvy a objektivním výběrem nejvhodnější nabídky. Pokud pořizovatel zakázky 
tento postup zvolí, musí být o výběru vyhotoven zápis podepsaný pořizovatelem zakázky, který 
popíše způsob zajištění uvedených požadavků, uvede oslovené potenciální dodavatele včetně 
jejich dostatečné identifikace a nabídkovou cenu vybrané nabídky. 
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3. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, neměl by počet potenciálních dodavatelů oslovených 
v rámci uzavřené výzvy být nižší než tři. Je-li počet oslovených zájemců nižší než tři, zápis 
o výběru musí jasně specifikovat zvláštní okolnosti, ze kterých vyplyne nutnost takového postupu. 

Čl. 5 
Postup pro VVZMR 

1. Pro každou VVZMR musí pořizovatel zakázky požádat vedení ústavu o jmenování nejméně 
tříčlenné komise, jejímž úkolem je zajistit dodržení požadavků § 6 VZV. Toho komise dosáhne 
zajištěním dostatečného počtu nabídek potenciálních dodavatelů v rámci uzavřené výzvy a 
objektivním výběrem nejvhodnější nabídky. O tomto výběru musí být vyhotoven zápis podepsaný 
všemi členy komise, který popíše způsob zajištění uvedených požadavků, uvede oslovené 
potenciální dodavatele včetně jejich dostatečné identifikace a nabídkovou cenu vybrané nabídky. 

2. Počet potenciálních dodavatelů oslovených v rámci uzavřené výzvy pro VVZMR nesmí být nižší 
než tři. 

3. Pokud nabídku na VVZMR předloží jen jeden z oslovených potenciálních dodavatelů, smí být jeho 
nabídka přijata pouze v případě, že nabídková cena nepřevýší předpokládanou hodnotu zakázky 
stanovenou podle čl. 2.1 tohoto vnitřního předpisu. 

Čl. 6 
Společná pravidla 

1. Pro kteroukoli VZMR může ředitel ústavu (zpravidla na návrh pořizovatele zakázky) rozhodnout, 
že místo postupů stanovených v čl. 4 a 5 se provedení výběrového řízení svěří specializované 
firmě, která zajistí dodržení všech požadavků ZZVZ v rámci příslušného výběrového řízení. 

2. Jestliže je dodavatel VZMR vybírán v rámci uzavřené výzvy podle čl. 4.2 nebo čl. 5.1 tohoto 
vnitřního předpisu, musí být v podmínkách výzvy jasně stanovena kritéria pro výběr nejlepší 
nabídky, výběr vítězné nabídky se musí těmito kritérii řídit a zápis o výběru musí popsat způsob 
stanovení vítězné nabídky v souladu s těmito kritérii. 

3. Pro každou VZMR, jejíž hodnota převýší 0,5 mil Kč bez DPH, musí pořizovatel zakázky ve 
spolupráci s vedením ústavu zajistit, aby na profilu zadavatele veřejných zakázek, který ústav 
vede, byla v zákonem určené lhůtě zveřejněna příslušná smlouva s vybraným dodavatelem. 

4. Pořizovatel veřejné zakázky rovněž musí dbát na to, aby ústav dodržoval zásady efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti v souladu s § 2 zákona č. 320/2001, o finanční kontrole v platném 
znění. 

5. Pořizovatel veřejné zakázky odpovídá za to, aby ústav neuzavřel smlouvu o VZMR s žádným 
z dodavatelů zapsaných ve „Věstníku rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek“, který 
je uveden na adrese http://www.isvz.cz/isvz/vz/vestnikzakazplnenivz.aspx. 

6. Jestliže je VZMR pořizována v rámci projektu, jehož poskytovatel stanoví pro výběr dodavatele 
pravidla přísnější než ZZVZ, musí se pořizovatel VZMR řídit těmito pravidly poskytovatele. 

7. Pořizovatel veřejné zakázky rovněž musí zajistit splnění požadavků vnitřního předpisu 2016-005 
„Zpracování smluv podle zákona o registru smluv“. 

Čl. 7 
Závěrečné ustanovení 

1. Všichni pořizovatelé veřejných zakázek malého rozsahu jsou při jejich pořizování v rámci Ústavu 
teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. povinni řídit se tímto vnitřním předpisem od data 
jeho účinnosti, kterým je 1. prosinec 2016. 

 
 
 
 
V Praze dne 28. listopadu 2016 ............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. 
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