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Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou  

číslo 26/2016 
 

K  VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM  
 
 

článek 1 
Předmět úpravy  

 
1) Problematiku zadávání veřejných zakázek statutárního města Jablonec nad Nisou 

upravuje zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), 
případně jiné zákonné normy (zákonná opatření senátu), Organizační řád Magistrátu 
města Jablonec nad Nisou a další vnitřní směrnice. 

2) K zabezpečení zákona v podmínkách města Jablonce nad Nisou (dále jen „města“) je 
vydávána tato směrnice, která blíže upravuje a konkretizuje postup při zadávání 
veřejných zakázek.  

 
 

článek 2 
Povinnosti při zadávání veřejné zakázky  

 
1) Úlohu zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dodávky a služby 

do 2 mil. Kč bez DPH, stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH) realizovaných městem 
plní vedoucí odborů1 Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN), 
tajemník a ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou (dále jen MP). Úlohu zadavatele 
při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek (dodávky a služby nad  
2 mil. Kč bez DPH, stavební práce nad 6 mil. Kč bez DPH) plní Rada města Jablonec 
nad Nisou. 

2) Veřejné zakázky vyhlašuje oddělení právní a veřejných zakázek na základě žádosti 
příslušného vedoucího odboru, tajemníka či ředitele MP. 

3) Zadavatel není povinen zadávat podle této směrnice zakázky, u nichž to nevyžaduje 
zákon a které by v případě zadávání dle zákona splňovaly podmínky pro aplikaci 
zákonné výjimky. Tuto skutečnost musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným 
záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti). 

4) Oddělení právní a veřejných zakázek (dále jen PaVZ) musí postupovat 
profesionálně, eticky, odpovědně. PaVZ je povinno: 
a) při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) dodržovat 

zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 
(§ 6 zákona), 

b) ověřovat z veřejných rejstříků údaje o platnosti živnostenských oprávnění a 
osobách oprávněných jednat za dodavatele, 

                                                           
1 Za vedoucího odboru je pro účely této směrnice považován i tajemník a primátor města 
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c) v případě akcí spolufinancovaných z dotací EU, ČR a dalších zdrojů se řídit 
kromě zákona a této směrnice také pravidly zadávání veřejných zakázek a limity 
pro VZMR, které ukládá daný dotační program a které mohou být přísnější, tato 
dotační pravidla vyžaduje PaVZ vždy ke konkrétní veřejné zakázce od 
příslušného zadavatele   

d) archivovat dokumentaci o výběrovém řízení, 
e) vést evidenci o realizovaných veřejných zakázkách zadaných dle zákona na 

profilu zadavatele, a to trvale včetně doplňování informací o jejich dalším 
průběhu (tzn. doplnění skutečné ceny díla atd.) 

f) vést evidenci veřejných zakázek zadaných dle čl. 6 Směrnice 
g) aktualizovat přehled (evidence) o výběrových řízeních u zakázek s finančním 

objemem vyšším než 500 tis. Kč bez DPH na Profilu zadavatele 
(https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN), 

h) bezodkladně informovat příkazce operace o podpisu Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

i) informovat e-mailem vedení města o průběhu výběrových řízení, a to vždy 
minimálně jeden pracovní den před konáním „politické porady“. V případě 
havárií, či v jiných odůvodněných případech, které je nutno řešit bezodkladně, 
musí být vedení města informováno ihned po zahájení výběrového řízení 

j) zastupitelům města průběžně zasílat e-mailem aktuální seznam výběrových 
řízení, 

k) posuzovat návrhy příkazce finanční operace na okruh vyzvaných dodavatelů, 
navrhnout jejich vyřazení, případně doplnění jiných z evidence. 

5) Oddělení dotací je povinno: 
a) zaslat PaVZ vždy aktuální verzi pravidel zadávání veřejných zakázek, které 

požadují jednotliví poskytovatelé, 
b) v případě akcí spolufinancovaných z dotací EU, ČR a dalších zdrojů ve vztahu 

k výběrovým řízením zajišťovat komunikaci s poskytovatelem dotace (např. 
zjišťování nejasností v dotačních podmínkách, zajišťování odsouhlasení 
zadávací dokumentace poskytovatelem, zvaní poskytovatele dotace na hodnotící 
komise)  a archivovat dokumentaci k veřejné zakázce předanou od PaVZ. 

6) Zadavatel, z jehož kapitoly je zakázka hrazena, je povinen: 
a) předat požadavek podepsaný příslušným pracovníkem na zpracování 

výběrového řízení na příslušném formuláři, který je uveden v příloze č. 1, 
b) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle přílohy č. 2, 
c) spolupracovat s  PaVZ na znění zadávacích podmínek, zejm. definovat předmět 

zakázky, stanovit dobu plnění, kvalifikační kritéria, kritéria hodnocení a 
požadované obchodní podmínky, 

d) doporučit PaVZ seznam společností k obeslání,  
e) v případě zakázek na stavební práce předat PaVZ kompletní zkontrolovanou 

projektovou dokumentaci, vč. slepých výkazů výměr. Pokud je dokumentace 
k zakázce větší než 10 MB příkazce je povinen dokumentaci k zakázce (vždy bez 
oceněných rozpočtů) nahrát na H/meu/PaVZ_zadávací_dokumentace, přičemž 
žádná část nesmí být vyšší něž 100 MB. 

f) u stavebních zakázek zkontrolovat doručené nabídky z hlediska správnosti a 
kompletnosti nabídkových rozpočtů,  

g) ověřit reference dodavatelů, kteří podali nabídku,  
h) zajistit podpis smlouvy po obdržení rozhodnutí dle bodu 4 h) tohoto článku 

(včetně zajištění návrhu smlouvy, zajištění kontroly právní stránky smlouvy, 
vyjádření správce kapitoly MMJN, podpisu dodavatele a podpisů osob 
oprávněných jednat za město), příkazce finanční operace je odpovědný za 
soulad podepsané smlouvy s návrhem smlouvy, který je součástí zadávací 
dokumentace,   

i) zajistit zveřejnění smlouvy v Registru smluv 
j) u každé smlouvy posoudit, zda se nejedná o vendor lock-in (uzamčení 

zadavatele). Vendor lock-in znamená, že zadavatel nemůže přejít k jinému 
dodavateli (nelze v budoucnu provést výběrové řízení) a stává se tedy 
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na následných službách a produktech toho současného zcela závislým, vyvázat 
se z lock-in je následně většinou velice nákladná záležitost. V případě 
pochybností příkazce finanční operace informuje PaVZ. 

k) při případných vzniklých sporech mezi PaVZ a příkazcem rozhoduje příslušně 
odborný náměstek primátora, případně „politická porada “, 

l) v případě veřejných zakázek zadaných dle zákona (podlimitních a nadlimitních): 
a. zajistit, aby projektová dokumentace a výkaz výměr určitým dodavatelům 

bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručoval konkurenční výhodu, zejména 
tedy neuvádět konkrétní značky výrobků či výrobců nebo v případě potřeby 
tohoto, uvést možnost rovnocenného řešení, přičemž v případě nadlimitní 
zakázky je toto nutné uvést u každého takového odkazu. 

b. předkládat materiál do Rady města, který se týká zadávacího řízení či 
následné realizace stavby, zejm. schválení Zadávací dokumentace, 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a schválení 
dodatku ke smlouvě, přičemž Radě města se nemusí předkládat ke schválení 
dodatky, kterými se mění doba plnění zakázky do 10% původní doby plnění 
nebo kterými se mění cena dle § 222 odst. 4 zákona – i tyto změny musí být 
však řádně odůvodněny. 

c. informovat PaVZ o záměru uzavření dodatku ke smlouvě před předložením 
materiálu do Rady města, 

d. poslat na mail cerna@mestojablonec.cz naskenovanou všemi smluvními 
stranami podepsanou smlouvu či podepsaný dodatek ke smlouvě bez 
košilky do sedmi (7) dnů od jejího podpisu,  

e. do dvou měsíců od splnění smlouvy zaslat na mail cerna@mestojablonec.cz 
skutečně uhrazenou cenu. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje jeden 
kalendářní rok, zaslat do 28. 2. následujícího roku skutečně uhrazenou cenu 
za předchozí rok.   

7) Je nepřípustné účelově rozdělovat veřejné zakázky, které tvoří jeden funkční celek a 
zároveň jsou zadávána v časové souvislosti, na jednotlivé dílčí celky s menšími 
finančními objemy a možností upřednostnění předem vybraného dodavatele s cílem 
vyhnout se vyhlášení zakázky způsobem upraveným v článku 5 odst. 2), 3) a 4) této 
směrnice. 

 
článek 3 

Harmonogram veřejných zakázek  
 

1. Požadavek na provedení veřejné zakázky uplatňuje příkazce operace u PaVZ 
s dostatečným předstihem. Pořadí zadávání jednotlivých veřejných zakázek určuje PaVZ 
s ohledem na aktuální potřebu a pořadí uplatněných požadavků.  

2. Harmonogram vypisování veřejných zakázek bezprostředně vyplývajících ze 
schváleného rozpočtu města (plánu investic) předkládají vedoucí odborů PaVZ do 
1 měsíce od schválení rozpočtu.   

 
 

článek 4 
Doručování nabídek  

1) Nabídky k zakázkám malého rozsahu podané v listinné podobě přijímá pouze 
podatelna MMJN. Podatelna obálku označenou „VÝZVA – název výběrového řízení – 
NEOTVÍRAT„ neotvírá. Nabídky k zakázkám předá vedoucí informačního střediska 
magistrátu ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek zástupci PaVZ. 

2) Jestliže do konce lhůty pro podání nabídek není podána žádná nabídka, může být 
VZMR zadána formou oslovení kteréhokoli dodavatele, tento postup může být použit i 
v případě odstoupení jediného účastníka řízení nebo pokud všichni účastnící řízení 
nesplní podmínky účasti v řízení. V případě využití jednacího řízení s konkrétním 
dodavatelem nesmí být podstatně změněny původní zadávací podmínky. 

mailto:cerna@mestojablonec.cz
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3) Pokud v případě veřejné zakázky malého rozsahu bude smluvní vztah s vítězným 
dodavatelem ukončen, a to zejména odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo 
dohodou smluvních stran, může být zadavatelem písemně vyzván nový dodavatel k 
realizaci díla/poskytování služeb/dodávek tak, aby toto plnění z uzavřených smluv 
převzal ve fázi rozpracovanosti od původního zhotovitele/dodavatele a dále v tomto 
plnění plynule pokračoval za smluvních podmínek, jaké předložil tento nový dodavatel 
ve své nabídce do předmětného zadávacího řízení, zejména při zachování celkové 
ceny díla a jednotkových cen uvedených v nabídce. Tímto novým dodavatelem může 
být pouze účastník zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení a posuzování 
nabídek vždy jako nejbližší další dodavatel v pořadí po předcházejícím dodavateli, se 
kterým byl smluvní vztah ukončen. Takto může zadavatel postupně vyzývat i další 
účastníky dle pořadí při hodnocení a posuzování nabídek, pokud předcházející 
účastník neposkytl ve stanovené a přiměřené lhůtě řádnou součinnost k uzavření 
příslušné smlouvy.  
 

 
článek 5 

Členění veřejných zakázek  
 

1) Veřejné zakázky do jednorázového finančního objemu 200 tis. Kč bez DPH je možno 
řešit formou přímého zadání u jednoho dodavatele, které uplatňuje přímo  
příkazce finanční operace. U zakázek nad 50 tis. Kč musí být použita forma 
písemné smlouvy. Podpisová práva určuje Organizační řád MMJN a Podpisový řád 
MMJN. 

2) Veřejné zakázky s finančním objemem nad 200 tis. do 500 tis. Kč bez DPH 
organizuje přímo příkazce finanční operace a realizuje je formou uzavřené výzvy 
odeslané minimálně třem dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek je minimálně 7 dní 
ode dne odeslání výzvy (v odůvodněných případech lze tuto lhůtu zkrátit). Z důvodu 
rychlosti lze využít e-mailovou poštu, emailová komunikace musí být archivována. 
Výzva k podání nabídky nebude zveřejněna na Profilu zadavatele. 

3) Veřejné zakázky s finančním objemem nad 0,5 mil. do 2 mil. Kč (pro služby a 
dodávky) a do 6 mil Kč (stavební práce), vše bez DPH, organizuje PaVZ a realizuje 
je formou písemné výzvy minimálně třem dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek je 
minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy (v odůvodněných případech lze tuto lhůtu 
zkrátit) a výběr je prováděn hodnotící komisí. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek 
musí být výzva uveřejněna na Profilu zadavatele (NEN).   

4) Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní organizuje zadavatel (rada města) podle 
zákona.  

5) Veřejné zakázky na zajištění technického dozoru investora, koordinátora BOZP a 
zpracování projektových dokumentací či studií do výše 2 mil. Kč bez DPH může 
zadavatel zadat v uzavřené výzvě. PaVZ odešle písemnou výzvu minimálně třem 
dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek je minimálně 5 dní ode dne odeslání výzvy. 
Z důvodu rychlosti může k poptávkám PaVZ využít e-mailovou poštu. Výběr je 
prováděn hodnotící komisí. Výzva k podání nabídky nebude zveřejněna na Profilu 
zadavatele, v tomto případě na výzvu budou moci reagovat pouze oslovení dodavatelé. 

6) Zadavatel není povinen zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku na zajištění 
autorského dozoru, zajištění autorského dozoru do 2 mil. Kč bez DPH lze zadat na 
přímo.  

 
článek 6 

Přímé zadání zakázky 
 

1) Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby či stavební práce lze ve 
výjimečných případech zadat přímo určenému dodavateli bez postupu dle příslušných 
článků této směrnice. 
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2) O přímém zadání veřejné zakázky dle čl. 6 rozhoduje Rada města v pozici zadavatele 
usnesením na základě odůvodněné žádosti vedoucího příslušného odboru, tajemníka 
či ředitele MP. 

3) Vedoucí příslušného odboru, tajemník či ředitel MP je povinen: 
a) informovat PaVZ o záměru přímého zadání zakázky a předložit PaVZ relevantní 

dokumenty k takové zakázce ke kontrole před rozhodnutím v RM odesláním 
těchto na email cerna@mestojablonec.cz, zejména  
a. specifikovat vybraného dodavatele,  
b. uvést cenu zakázky,  
c. dostatečně odůvodnit přímé zadání zakázky konkrétnímu dodavateli např. 

předložením cenových nabídek dalších dodavatelů, uvedením specifických 
odborných důvodů, důvodů hrozícího nebezpečí apod.  
Důvodem může být například i obsahová návaznost plnění na předchozí 
práce realizované stejným dodavatelem, kdy tento disponuje znalostí 
problematiky nebo jedinečnost plnění spočívající v mimořádné odbornosti 
dodavatele či přímé zadání tam, kde by absolutně volný výběr dodavatele 
zakázky malého rozsahu mohl ohrozit současné či budoucí zájmy zadavatele.  

b) předkládat materiál do Rady města týkající se schválení takovéto zakázky. 
 

 
článek 7 

Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
 

1) PaVZ osloví v případě zakázek dle čl. 5 odst. 3) a 4) zastupitele se žádostí o účast na 
výběrovém řízení.  

2) Vedoucí PaVZ sestavuje komisi pro otevírání obálek v počtu minimálně 3 osob a ve 
složení: úředníci MMJN, případně zastupitelé města, kteří o to projeví zájem a u 
zakázek s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH také členové kontrolního 
výboru, kteří projeví o účast v komisi zájem. Úředníky určí vedoucí PaVZ z řad 
úředníků MMJN. Kontrolu doručených nabídek, zejména identifikačních údaje 
účastníků řízení a údaje o nabídkové ceně, provedou na jednání komise pro otevírání 
obálek všichni její členové a dále přítomný zástupce PaVZ. Pokud jsou ve výběrovém 
řízení přijímány nabídky pouze v elektronické podobě, není povinností vedoucího PaVZ 
komisi sestavit, v tomto případě probíhá elektronické otevírání nabídek přes Profil 
zadavatele prostřednictvím administrátora zakázky, který vytvoří o otevírání nabídek 
protokol. 

3) Vedoucí PaVZ v případě zakázek dle článku 5 odst. 3) a 4) směrnice RM č. 26/2016 
sestavuje hodnotící komisi v počtu minimálně 3 osob a prioritně ve složení:  
a) U veřejných zakázek podle článku 5 odst. 3) směrnice RM č. 26/2016 = 

zastupitel města, člen Okresní hospodářské komory, úředník MMJN 
b) U veřejných zakázek podle článku 5 odst. 4) směrnice RM č. 26/2016 = 

zastupitel města, člen Okresní hospodářské komory, úředník MMJN, případně 
zástupce projektanta či přizvaný odborník 

4) Člen hodnotící komise nesmí být ve střetu zájmů dle § 44 zákona, zejména 
 nesmí být ve vztahu k hodnocené veřejné zakázce a k dodavatelům podjatý, 
 nesmí se podílet na zpracování žádné části nabídky,  
 nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky, 
 nesmí jej s dodavateli spojovat osobní (osoby blízké viz § 22 zákona č. 

89/2012 Sb.), pracovní či jiný obdobný poměr. 
V případě porušení tohoto ustanovení bude tento člen trvale vyloučen z účasti 
v dalších hodnotících komisích.  

5) Člen hodnotící komise by měl být odborně způsobilý zejména ve znalosti zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (MMJN zajistí odborná školení pro 
zaměstnance MMJN a na začátku volebního období zorganizuje školení k zákonu o 
veřejných zakázkách pro zastupitele města). 

6) Hodnotící komise může nejprve provést posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a 
vyhodnocení nabídek a následně kontrolu kvalifikačních předpokladů a kontrolu 

mailto:cerna@mestojablonec.cz
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nabídky vítězného dodavatele. V případě odstoupení vítězného dodavatele 
z výběrového řízení může provést zadavatel kontrolu nabídky dodavatele, který se 
umístil na druhém, příp. dalším místě. Konečné rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky 
přísluší zadavateli, který není návrhem hodnotící komise vázán. Jestliže rozhodnutí 
zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí podle výsledku hodnotící 
komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu. 

7) Vedoucí PaVZ je povinen umožnit účast v komisi pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi všem zastupitelům, kteří o účast projeví zájem.  

8) Otevírání obálek a hodnocení nabídek probíhá vždy v sídle statutárního města 
Jablonec nad Nisou, a to i v případě výběrového řízení administrovaného externí 
společností. Ve výjimečných případech může být místem konání komise pro otevírání 
obálek a komise hodnotící i místo odlišné od sídla zadavatele (SMJN), a to na základě 
rozhodnutí Rady města po řádném odůvodnění takové změny místa. 

 
 

článek 8 
Podmínky výzvy k podání nabídek a hodnotící kritéria  

 
1) Podmínky výzvy k podání nabídek konkrétní veřejné zakázky určuje PaVZ ve 

spolupráci s příkazcem operace.  
2) Výzva bude obsahovat zejména:  

a) předmět plnění zakázky  
b) kvalifikační předpoklady 
c) hodnotící kritéria 
d) bankovní záruky, pojištění 
e) informace o subdodavatelích 
f) povinnost plnění určité části zakázky vlastními zaměstnanci 
g) výše smluvních pokut (nedodržení termínu, neodstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení, neodstranění záručních vad atd.) 
h) ostatní obchodní podmínky 

3) Podle předmětu zakázky zadavatel volí zejména z těchto hodnotících kritérií: 
a) nabídková cena 
b) délka záruční doby  
c) časový průběh dodávky  
d) ekologické kritérium 
e) záruční a pozáruční servis 
f) reference 
g) složení projektového týmu  
 
 

Článek 9 
Zrušení zadávacího řízení a právo vyloučení účastníka 

 
1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, jestliže 

a) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, 
b) žádný z účastníků řízení neposkytl dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy. 

2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, jestliže: 
a) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné 

změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které 
zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je 
nezpůsobil, 

b) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro 
které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 

c) si tuto možnost v zadání veřejné zakázky vyhradil. 
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Článek 10 
Ukončení veřejné zakázky a její archivace 

 
1) PaVZ archivuje po ukončení výběrového řízení dokumentaci o veřejné zakázce 

v písemné či elektronické podobě.   
2) Dokumentace o veřejné zakázce obsahuje minimálně:  

a) Text výzvy k podání nabídek  
b) Obdržené nabídky 
c) Záznam (protokol) hodnotící komise o výběru zhotovitele 
d) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, příp. o zrušení výběrového řízení 

nebo o vyloučení účastníka 
 
 

článek 11 
Zadávání veřejných zakázek externí společností 

 
1) Zadání veřejné zakázky prostřednictvím externí společnosti podléhá schválení Radou 

města. Povinnosti externí společnosti při zadávání veřejných zakázek budou vždy 
stanoveny v příslušné smlouvě uzavřené s touto společností (jedná se zejména o: 
odsouhlasení zadávací dokumentace příkazcem operace, stanovení podmínek týkající 
se dotačních akcí - veřejná zakázka musí proběhnout v souladu s pravidly daného 
dotačního programu - způsob předávání dokumentace k výběrovým řízením atd.)  
Návrh smlouvy s externí společností musí být posouzen oddělením  právním a 
veřejných zakázek a konzultován s oddělením dotací.  

2) S externí společností komunikuje příslušný vedoucí odboru, který je povinen předávat 
do 3 pracovních dnů informace o průběhu veřejné zakázky na PaVZ. Jedná se o 
vypsání výběrového řízení, stanovení termínu jednání hodnotící komise, rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Příslušný 
vedoucí odboru je po ukončení výběrového řízení garantem doručení dokumentace 
k veřejné zakázce na PaVZ pro účely archivace dle čl. 10 této směrnice. 

3) Komisi pro otevírání obálek a komisi hodnotící sestavuje v těchto případech příslušný 
vedoucí odboru analogicky dle čl. 7 směrnice. 

 
 

článek 12 
Kvalita veřejné zakázky a poskytnutá záruka 

 
1) Osoba pověřená správou majetku města vzniklého z veřejné zakázky je povinna 

provádět pravidelně kontrolu díla dle záručních podmínek smlouvy o dílo. 
V posledních třech měsících před koncem záruční lhůty provede tato pověřená osoba 
závěrečnou kontrolu a zajistí uplatnění případných reklamací.   
 
 

článek 13 
Zpráva pro zastupitelstvo města 

 
1) Oddělení právní a veřejných zakázek zpracuje z podkladů centrální evidence zakázek 

a podkladů příkazců operací zprávu za předchozí kalendářní rok a předloží ji na pořad 
jednání zastupitelstva města v březnu v následujícím roce a následně taktéž na 
webových stránkách města.  
 

článek 14 
Námitky 

 
1) Uplatněné námitky („quasinámitky“) k veřejným zakázkám malého rozsahu prošetří a 

rozhodne o nich zadavatel ve lhůtě 10 dní ode dne doručení. 
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článek 15 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1) Tato novelizace směrnice nabývá účinnosti dnem 19. 3. 2020. Podle této novelizace 
směrnice se po nabytí její účinnosti postupuje u všech nových zakázek. U zakázek 
vyhlášených před účinností této směrnice se postup dokončí podle dosavadních 
pravidel.  
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne   
 ………………………………….. 
 RNDr. Jiří Čeřovský

 primátor města 
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Příloha 1  

Žádost o zpracování výběrového řízení  
Primátor, náměstek 
primátora či tajemník  

 

Odbor  

Vedoucí odboru či  
ředitel MP  

 

Pověřený pracovník 
oddělení 

 

    

Přesný název zakázky  
 

Předpokládaná cena bez 
DPH 

 

Předpokládaný termín 
plnění 

 

Návrh hodnotících kritérií 
včetně vah 

 

Návrh kvalifikačních kritérií 
 

    

Další důležité informace 
(např. informace o dotaci, 
průzkum trhu, forma 
uzavřené výzvy) 

  

Seznam doporučených dodavatelů k obeslání   

Název Sídlo IČ E-mail 

    

        

        

        

        

 

 
 
 

  
  

  Podpis vedoucího odboru 
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Příloha 2 

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 
 

1. Předpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění 
zakázky. Do předpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.  

2. Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou 
vyplývat ze smlouvy na zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Pro účely zadání zakázky 
ve výběrovém řízení se předpokládaná hodnota zakázky stanoví k okamžiku zahájení 
výběrového řízení.  

3. Předpokládaná hodnota zakázky se stanoví 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.  

4. Je-li zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu 
předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je zakázka zadávána 
v jednom nebo více výběrových řízeních, nebo zadavatelem samostatně nebo ve 
spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.  

5. Součet předpokládaných hodnot částí zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu 
všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. 
Kromě případů uvedených v odst. 6 musí být každá část zakázky zadávána postupy 
odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě zakázky.  

6. Jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané 
hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto 
zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty.  

7. Předpokládaná hodnota zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo 
trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako  

a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu 
během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší 
než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat 
během následujících 12 měsíců, nebo  

b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být 
zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které 
je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).  

Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná 
hodnota zakázky stanovená podle tohoto odstavce podle odst. 9 nebo 10.  

8. Za zakázky podle odst. 7 se nepovažují zakázky s takovým předmětem, jehož 
jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové 
dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. 

9. Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na 
dobu  

a) určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,  

b) neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 
měsíců.  
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10. Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na služby, u které se nestanoví celková 
smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty  

a) za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší,  

b) za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než 
48 měsíců.  

11. Do předpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout  

a) u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby,  

b) u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné související platby,  

c) při projektové činnosti honoráře, provize a jiné související odměny.  

12. Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou 
nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich 
hodnotu do předpokládané hodnoty zakázky.  

 


