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Naše značka: Kob/715/19 

Vyřizuje: Jaroslava Urbánková 

V Kobylnicích: 11.12. 2019   

           

 
Věc: Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
Obecnímu úřadu Kobylnice jako povinnému subjektu ve smyslu ustanovení §2 odst. (1)  zákona    
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) byla dne 9.12.2019 
doručena žádost o poskytnutí informací ve věci:  

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

Na základě ustanovení §4 zákona Vám poskytuji tyto požadované informaci, které jsou přílohou 
tohoto dopisu. 
 
Uvedené poskytnuté informace jsou doručovány v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky.    

Příloha: Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 

 

                     otisk razítka 
 

 
             Jaroslava Urbánková 
                                                                                               administrativní pracovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                



Příloha  

Obec Kobylnice 
 
 
 
 

Směrnice 
Postup pro zadávání veřejných zakázek 

 malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno radou obce Kobylnice na její 7. schůzi konané dne 14.2.2019 
 
 
 
 

Obec Kobylnice 
 
 
 
 

Postup pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu obcí Kobylnice 
 

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Kobylnice (dále také „pravidla“), 
je zpracován ke sjednocení postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a výběru 
nejvhodnější nabídky na dodávky, služby nebo stavební práce v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon). 

Zakázky jiné než malého rozsahu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Realizací výběrových řízení pro zakázky tohoto rozsahu bude 
vždy pověřena specializovaná externí firma. 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) 

Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota nedosáhne 

- v případě dodávek a služeb 2.000.000,- Kč bez DPH 

- v případě stavebních prací 6.000.000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota VZMR se stanoví v souladu s § 16 zákona na základě údajů a 
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici 
takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými 
tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem. 

Obec (dále též „zadavatel“) je v souladu s ust. § 6 zákona povinna při zadávání VZMR 
dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákaz 
diskriminace. 

Současně je nezbytné, aby veřejný zadavatel uchovával veškerou dokumentaci vzniklou 
v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu, a to zejména pro účely případné 
kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo vzhledem k pravomocem Nejvyššího kontrolního úřadu dle 
zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu dle finančního limitu. Veřejné zakázky jsou 
rozděleny do 3 finančních limitů a každý limit podléhá jinému způsobu administrace jejich 
zadávání: 

1. Finanční limit 1 – veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce do 
200.000 Kč bez DPH 

U veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota 
nepřesáhne 200 tis. Kč bez DPH, nemusí zadavatel uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani 
jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo 
vystavit objednávku přímo s dodavatelem. 

2. Finanční limit 2 – veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce nad 
finanční limity 1 a současně nepřesahující předpokládanou hodnotu 1.000.000 Kč 
bez DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby nebo nepřesahující 
předpokládanou hodnotu 2.000.000 Kč bez DPH na stavební práce. 

U veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota 
přesáhne finanční limit 1 (200.000 Kč bez DPH) a nepřesáhne finanční limit 2 (1.000.000 Kč 
bez DPH u dodávek a služeb a 2.000.000 Kč bez DPH u stavebních prací) zadavatel vyzve 



minimálně tři dodavatele k podání nabídky, nebo zveřejní výzvu k podání nabídky na 
Internetu. Dodavatelé podávají své nabídky v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta pro 
podání nabídek nesmí být kratší než 5 dnů od odeslání / zveřejnění výzvy. Zadavatel provede 
zápis o výběru nejhodnější nabídky. Zadavatel informuje o výsledku výběrového řízení 
všechny dodavatele, kteří podali nabídku. 

U zakázek nad 500 000,- Kč bez DPH veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od 
splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na 
kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle §219 odstavce 1. U smlouvy, jejíž doba plnění 
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. 

3. Finanční limit 3 – veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce nad 
limity uvedené v limitu 2 

U veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota 
přesáhne finanční limit 2 (1.000.000 Kč bez DPH o dodávek a služeb a 2.000.000 Kč bez 
DPH u stavebních prací) zadavatel vyzve minimálně tři dodavatele k podání nabídky, nebo 
zveřejní výzvu k podání nabídky na Internetu. Dodavatelé podávají své nabídky v listinné 
nebo elektronické podobě. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 8 dnů od odeslání / 
zveřejnění výzvy. Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a to 
v min. počtu dvou členů, z nichž musí být min. jeden zástupcem obce. Zadavatel provede 
zápis o výběru nejhodnější nabídky. Zadavatel informuje o výsledku výběrového řízení 
všechny dodavatele, kteří podali nabídku. 

U zakázek nad 500 000,- Kč bez DPH veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od 
splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na 
kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle §219 odstavce 1. U smlouvy, jejíž doba plnění 
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. 

Další ustanovení 
Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 
jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření, pokud částka přesáhne 500.000 Kč 
bez DPH v souladu s ustanovením § 219. Vztahuje-li se na zadavatele povinnost uveřejnit 
smlouvu dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejní zadavatel uzavřenou 
smlouvu v souladu s tímto zákonem, takovéto uveřejnění nahrazuje povinnost uveřejnění dle 
první věty tohoto odstavce. 
 
Tato směrnice se nepoužije pro zakázky financované z dotace, pokud poskytovatel dotace má 
svoje jiná pravidla či postupy. 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15.2.2019. 
Dnem účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, která byla schválena na 51. schůzi Rady obce Kobylnice dne 1.3.2017. 


