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ABSTRAKT 

Cílem práce je provedení srovnání pravidel nakládání s ve ejnými rozpočty s reálnou 

činností zadavatelů a ově it zákonné p edpoklady dodržování pravidel. Ve ejné zakázky 

malého rozsahu jsou vyňaty z působnosti zákona, mimo základní zásady uvedených v § 6 

zákona o zadávání ve ejných zakázek. Úvodem práce jsou definováni ve ejní zadavatelé 

a je popsána úloha a místo finanční kontroly podle p íslušného zákona. Zdánlivá procesní 

volnost u tohoto typu zakázek, p i které zadavatelé musí dodržovat základní povinnosti 

hospodárného, účelného a efektivního nakládání s finančními prost edky p i své reálné 

činnosti, je provázena nedostatky hraničící s porušováním zákonů a riziky nehospodárného 

nakládání s ve ejnými rozpočty. Práce zevšeobecňuje nedostatky podle vykonaných 

vnit ních finančních kontrol z izovatelů a institucí Evropské unie podle výkladové praxe. 

V praktické části bylo provedeno dotazníkové šet ení, které zjišťovalo názory 

definovaných zadavatelů. Následně práce aplikuje zjištěné poznatky na konkrétní ve ejné 

zakázky malého rozsahu k ově ení identifikovaných nedostatků. Provedenou analýzou bylo 

zjištěno, že zadavatelé považují oblast těchto zakázek za dostatečně zákonem definovanou, 

nebo si kompetenci zadávání ponechávají z izovatelé. Zevšeobecnění nedostatků však 

popisuje množství nedostatků, které byly následně identifikovány v konkrétních 

zakázkách. Na základě zjištěných skutečností práce v závěru definuje základní doporučení 

ke snížení rizika p i nakládání s ve ejnými rozpočty, která vznikají p i porušování 

procesních pravidel ve ejných zakázek. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ve ejná zakázka, finanční kontrola, ve ejné výdaje, ve ejná škola 

  



ABSTRACT 

The work is the implementation of the rules of small-scale public procurement compared 

with real legal entities the activities and to verify compliance with the rules. Small-scale 

public procurement are excluded from the scope of the law, outside of the fundamental 

principles referred to in section 6 of the law of public procurement. On the begining is 

defined by the contracting authorities and described the role and place of financial controls 

in accordance with the relevant law. The apparent procedural freedom in this type of 

procurement, contracting authorities must comply with the basic obligations of efficient, 

effective and efficient spending of financial resources in real activity is accompanied by 

deficiencies bordering on violations of laws and risks wastefull spending of public budgets. 

Performs general conclusions in work carried out by the internal financial controls of the 

providers in the institutions of the European Union. In the findings that defines basic 

recommendations for risk reduction of public procurement, arising from the violation of 

procedural rules. 
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Úvod 

Studijní obor „Školský management“ se v obecném slova smyslu zabývá ízením 

organizace, k čemuž bezesporu pat í důležitá oblast, jakou je ízení ekonomiky organizace. 

Ekonomika organizace je velmi široké téma. Vhledem k tomu, že v současné době pracuji 

ve ve ejném sektoru, konkrétně v odbornosti všeobecná logistika, setkávám se s formou 

hospoda ení organizace zejména v podobě realizace ve ejných zakázek. Ve ejné zakázky 

jsou ve ejně diskutované téma a v nedávné době prošly legislativní změnou, avšak jedna 

část zakázek, tzv. malé zakázky zůstaly legislativně z většiny nezměněny. Tuto část lze 

podrobněji prozkoumat a zjistit, zda se naplňují společenské a zákonné očekávání. 

Úvodem je t eba poznamenat, že vzhledem k rozdílným finančním zdrojům (p íspěvky 

od z izovatele, fondy, či výsledky hospoda ení organizace – umožňuje-li to účel z ízení) 

a výši rozpočtu školy nebo školského za ízení z izované obcí nebo DSO se p edpokládají 

rozdílné možnosti v jejich nakládání, více či méně závazná a volnější pravidla 

s hospoda ením. 

Z výše popsaného vyplývá, že financování školy nebo školského za ízení z izované 

obcemi (škola) je zajištěné z různých rozpočtů a fondů, které podléhají závazným právním 

p edpisům a pravidlům. Výdaje mandatorní povahy mají stanovená pravidla. Za určitých 

legislativních podmínek může škola vytvá et vlastní pravidla pro nakládání s ve ejnými 

prost edky. Vedle nich škola realizuje provozní činnosti a to často prost ednictvím 

ve ejných zakázek. Ve ejné zakázky jsou hodně diskutovanou částí ve ejných financí 

z důvodu nutnosti ízení jejich procesních pravidel, aby p inášely možnost tvorby p íjmů 

dodavatelům z ve ejných zdrojů p i plnění základních úloh státu. Existuje blok ve ejných 

zakázek malého rozsahu, které s sebou p ináší volnější možnosti využití zdrojů. 

Cílem ve ejných zakázek zprůhlednit tok ve ejných financí, a pokud se uvolňují, pravidel 

pro jejich realizaci, se lze logicky domnívat, že může vznikat riziko nežádoucího chování 

ve ejného subjektu, který nakládá s ve ejnými prost edky. Snahou ve ejných zakázek 

malého rozsahu může být p inést jednoduchost a srozumitelnost pravidel, kdy je nutné 

efektivně naplňovat cíle organizace. Cílem práce je, na základě jednotlivých zdrojů, 

provést komparaci pravidel vynakládání prost edků u jednotlivých škol a zjistit, 
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zda volnost pravidel pro ve ejné zakázky malého rozsahu s sebou nep ináší spíše opak 

očekávaných cílů. 

V teoretické části práce je nutné vymezit samotný pojem ve ejných zakázek a rámci nich 

pojmenovat zmiňovaný specifický blok ve ejných zakázek malého rozsahu. Ve ejné 

subjekty nejsou limitované pouze procesními pravidly, ale také pravidly pro vynakládání 

ve ejných prost edků ve smyslu jejich ekonomického vynakládání obdobně, jako provádí 

hospoda ení domácnost, tedy ešeno z lidově ustáleného pojetí „s péčí ádného hospodá e“. 

K vysvětlení zákonitostí mezi rozhodováním ve ejného subjektu o jeho hospoda ení 

je nutné v teoretické části vymezit, kdo je ve školství ve ejný subjekt a provést definici 

zkoumaného vzorku dle zamě ení práce. Nedílnou součástí je seznámení s prvky zákonné 

kontroly zamě ené právě na hospoda ení ve ejných subjektů, které se prolínají procesními 

pravidly pro zadávání ve ejných zakázek. 

V praktické části je cílem práce popsat nedostatky vyplývající z činnosti ve ejných 

zadavatelů podle tématu této práce. P edpokladem práce je, že kontrolní orgány 

vyhodnocují zjištěné nedostatky a provádí metodickou činnost ke kontrolovaným 

subjektům, aby byly naplněny cíle prevence, tedy p edcházení nehospodárného 

hospoda ení s ve ejnými prost edky. 
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1 Teoretické vymezení subjektu a pravidel nakládání s finančními 

prostředky 

Tato bakalá ská práce je zamě ena na zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu 

subjektem ve ejného školství. Pro plné pochopení zamě ení práce je nutné pomocí 

právních p edpisů a závazných dokumentů v působnosti organizací ve ejného sektoru 

vymezit školský ve ejný subjekt a provést popis úlohy a místo finanční kontroly ve ve ejné 

správě podle p íslušného právního p edpisu. 

1.1 Subjekty veřejného školství 
 Vrcholným orgánem ve ejné správy pro oblast školství je podle zákona č. 2/1969 Sb., 

o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgánů státní správy České socialistické 

republiky, ve znění pozdějších p edpisů, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) je úst edním 

orgánem státní správy pro mate ské školy, školská za ízení, základní školy, st ední školy 

a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, 

turistiku a sportovní reprezentaci státu.  

Ministerstvu je podle tohoto zákona p ímo pod ízena Česká školní inspekce. 

Ministerstvo v rámci své působnosti 

 plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně 

závazných právních p edpisech, 

 plní úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 

integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou 

republiku závazné, 

 ídí se ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády, 

 zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, 

 analyzuje dosahované výsledky a činí opat ení k ešení aktuálních otázek,  
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 zpracovává koncepce rozvoje svě eného odvětví a ešení stěžejních otázek, 

které p edkládá vládě, 

 p imě eným způsobem informuje ve ejnost o své činnosti, 

 p edkládá za svě ené odvětví podklady pot ebné pro sestavení návrhu státních 

rozpočtu republiky a pro p ípravu jiných opat ení širšího dosahu,  

 zaujímá stanovisko k návrhům, které p edkládají vládě jiná ministerstva, 

 pečuje o právní úpravu věcí pat ících do působnosti České republiky,  

 p ipravuje návrhy zákonů a jiných právních p edpisů týkajících se věcí, které pat í 

do jeho působnosti, 

 dbá o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů pot ebná 

opat ení k nápravě, 

 zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, 

s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce,  

 zabezpečuje ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku 

z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích. 

Ministerstva si navzájem vyměňují pot ebné informace a podklady. Nižší orgány státní 

správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si p íslušná ministerstva vyžadují 

v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů. Z výše uvedeného vyplývá, 

že ministerstvo působí svrchovaně ve své oblasti a na ízení z úrovně ministerstva jsou 

pro nižší orgány státní správy ve školství a školské organizace závazné. 

Ministerstvo pozbylo většiny svých z izovatelských kompetencí. Nadále je z izovatelem 

jen několika desítek školských za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve zvlášť 

stanovených p ípadech může být z izovatelem některých škol a několika p ímo ízených 

organizací, které se zabývají statistickým sledováním, obsahem vzdělávání, pedagogickým 

poradenstvím, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků apod. 
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K plnění povinností státu zajišťovat úkoly vzdělávací soustavy České republiky vede 

ministerstvo pro tyto účely školský rejst ík, jehož obsahem je: 

 rejst ík škol a školských za ízení, 

 rejst ík školských právnických osob.  

Tato práce si klade za cíl zkoumat ve ejné zakázky malého rozsahu ve ve ejných školách, 

proto provedeme rozbor vzdělávacího systému České republiky právě v této oblasti 

z důvodu uvedení p ehledu typů z izovaných škol. Ve ejné školy zastávají různou úlohu, 

a to v jednotlivých stupních školní soustavy: 

 primární (základní), 

 sekundární (st ední), 

 terciární (další).  

Ministerstvo působí jako z izovatel pouze u několika školských institucí. V ostatních 

p ípadech jsou z izovateli subjektů ve ejného školství územně samosprávné celky. 

V České republice vykonávají územní samosprávu obce a kraje. 

Kraje jsou z izovateli: 

 vyšších odborných škol,  

 různých typů st edních škol, 

 základních uměleckých škol, 

 školských za ízení sloužících školám včetně za ízení pro zájmové vzdělávání a dalších 

institucí. 

Obce nebo svazky obcí z izují a po ekonomické stránce spravují zejména: 

 mate ské školy, 

 základní školy, 

 za ízení školního stravování, 

 eventuálně též základní umělecké školy,  
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 školská za ízení pro zájmové vzdělávání (mimoškolní činnost),  

 školská účelová za ízení.  

Všechny školy získaly ze zákona právní subjektivitu, a tím i vyšší stupeň autonomie. 

editelé škol a školských za ízení jsou jmenováni z izovatelem. editelé mají plnou 

odpovědnost nejen za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu, ale také za hospoda ení 

školy. Nejčastější právní forma ve ejné školy je p íspěvková organizace1
. 

1.2 Veřejné zakázky 

Úvodem v této kapitole je nutné zorientovat se v teoretických východiscích v oblasti 

ve ejných zakázek. Zdánlivě jednoduchý pojem k sobě váže základní členění na druhy 

ve ejných zakázek a ty se dále člení podle různých kritérií. V této kapitole se omezíme 

na definici ve ejné zakázky v tématu práce, zamě íme se na definici, ukotvení místa 

a pravidel pro ve ejné zakázky malého rozsahu. 

Samotný pojem se v platné legislativě nenachází, ale lze jej popsat jako uskutečnění 

obchodu na základě smluvního vztahu mezi účastníky obchodního vztahu, kdy minimálně 

jedna strana splňuje podmínku ve ejného zadavatele. Ve ejný zadavatel obecně 

zabezpečuje plnění úkolu orgánu ve ejné správy, nebo se jedná o subjekt, kde má ve ejný 

subjekt nadpoloviční majetkovou účast. Definice a povinnosti ve ejného zadavatele jsou již 

popsány v p íslušném zákoně. Ve ejné zakázky jsou od 1. 10. 2016 ukotveny v zákoně 

č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

Ve ejným zadavatelem je podle § 4 ZZVZ: 

 Česká republika, resp. jednotlivé organizační složky státu2
, 

 Česká národní banka, 

 státní p íspěvková organizace, 

 územní samosprávný celek nebo jeho p íspěvková organizace, 
                                                 
1
 § 54, ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. In: 

Sbírka zákonů. 2000, ročník 2000, částka 65, číslo 219. 

2
 § 3, ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. In: 

Sbírka zákonů. 2000, ročník 2000, částka 65, číslo 219. 
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 jiná právnická osoba, pokud: 

 byla založena nebo z ízena za účelem uspokojování pot eb ve ejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 

 jiný ve ejný zadavatel ji p evážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv 

nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním 

nebo kontrolním orgánu. 

V této části teoretického vymezení zkoumané problematiky je možné použít metodu 

explanace k objasnění, že je editel, nebo editelka školského subjektu z ízeného krajem, 

nebo obcí, ve ejným zadavatelem, jelikož takový subjekt ve ejného školství 

je p íspěvkovou organizací z ízenou územním samosprávným celkem. K úplnosti výkladu 

o zadavatelích, je vhodné uvedení taxativního výčtu ve ejných zadavatelů je v ZZVZ 

rozší en o další subjekty, které jsou za určitých podmínek, považovány za ve ejného 

zadavatele: 

 osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní ve ejné zakázky použije více 

než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prost edků, poskytnutých z: 

 rozpočtu ve ejného zadavatele, 

 rozpočtu Evropské unie nebo ve ejného rozpočtu cizího státu s výjimkou p ípadů, 

kdy je ve ejná zakázka plněna mimo území Evropské unie. 

 osoba p i výkonu relevantní činnosti p i zadávání sektorových zakázek, pokud 

 relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle 

§ 152 ZZVZ, nebo 

 nad touto osobou může ve ejný zadavatel p ímo nebo nep ímo uplatňovat 

dominantní vliv, 

 jiná osoba, která zahájila zadávací ízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, 

a to ve vztahu k tomuto zadávacímu ízení a do jeho ukončení. 

Vymezením ve ejného zadavatele lze postoupit k dalšímu pochopení pojmu ve ejná 

zakázka. Jak bylo výše popsáno, jedná se o obchodní vtah mezi ve ejným zadavatelem 
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a dodavatelem. Pojem dodavatel je p esně vymezen v § 5 ZZVZ jako: „osoba, která nabízí 

poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. 

Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele 

považuje sídlo pobočky závodu.“3
 Důležité podotknout, že se jedná o zákonné vymezení 

tohoto pojmu pro pot eby ve ejných zakázek. 

Pro další zkoumání problematiky ve ejných zakázek malého rozsahu podle tématu této 

práce je nutné vymezit podobu vystupování ve ejného zadavatele, které bude později 

popsáno v povinnostech ve ejného zadavatele. Tímto je myšlena zejména forma 

horizontální4 i vertikální2
 spolupráce podle ZZVZ prost ednictvím centrálního zadavatele. 

Taktový zadavatel provádí po izování dodávek nebo služeb, které následně p enechá 

ve prospěch jiného ve ejného zadavatele, se kterým uzav el k tomuto dohodu, nebo další 

ve ejní zadavatelé provádí následné dodávky, služby nebo stavební práce. Postup 

pro centrálního zadavatele je popsán v části šesté ZZVZ. 

Základní členění ve ejných zakázek je podle druhu na dodávky, služby, nebo stavební 

práce. Důvod tohoto základního členění lze vysledovat v dalších ustanovení ZZVZ, 

kdy jsou stanoveny rozdílné limity pro zadávací ízení, nebo jsou dány různé možnosti 

pro navazující úkony ve ejné zakázky (nap . podmínky pro více práce). Jednotlivé druhy 

jsou v § 14 definovány následovně: 

 dodávkou je po ízení věcí, zví at nebo ovladatelných p írodních sil, pokud nejsou 

součástí ve ejné zakázky na stavební práce, 

 službou je poskytování jiných činností než stavební práce, 

 stavební práce jsou klasifikovány jako: 

 poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému5
, 

                                                 
3
 § 5, ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o zadávání ve ejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 2016, ročník 2016, 

částka 51, číslo 134. 

4 § 11 a § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek. 
5
 na ízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku 

pro ve ejné zakázky (CPV). 
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 b) zhotovení stavby, nebo 

 c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně 

se stavebními pracemi. 

ZZVZ definoval pro pot eby ve ejných zakázek pojem stavba, obdobně jako pojem 

dodavatel. Stavbou se tedy v § 14 odst. 4 rozumí: „výsledek stavebních nebo montážních 

prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské 

nebo technické funkce.“6
 

Ve ejný zadavatel je povinen podle ZZVZ zadávat v různých režimech uvedených 

v dílu 3 ZZVZ. Jedná se o následující režimy: 

 nadlimitní ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota je rovna nebo p esahuje 

finanční limit stanovený na ízením vlády7
, 

 podlimitní ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 

ZZVZ a p esahuje hodnoty stanovené v § 27 ZZVZ, 

 ve ejné zakázky malého rozsahu, jejíž p edpokládaná hodnota je rovna nebo nižší: 

 na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo 

 na stavební práce částce 6 000 000 Kč. 

Pro volbu pat ičného režimu je nutné využít konstrukci nástroje p edpokládané hodnoty 

ve ejné zakázky, čemuž se věnují § 18 až § 23 ZZVZ. Základní vysvětlení, 

                                                 
6
 § 14 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o zadávání ve ejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 2016, ročník 2016, 

částka 51, číslo 51. 

7 dodávky: minimálně ve výši 3.395.000,- Kč u ve ejného zadavatele ČR a státních p íspěvkových 

organizací, minimálně ve výši 5.244.000,- Kč u ve ejného zadavatele územního samosprávního celku a jiné 

právnické osoby, minimálně ve výši 10.489.000,- Kč u sektorového zadavatele 

služby: minimálně 3.395.000,- Kč u ve ejného zadavatele ČR a státních p íspěvkových organizací, 

minimálně 244.000,- Kč u ve ejného zadavatele územního správního celku, jiné právnické osoby 

a u  e ejného zadavatele ČR a státních p íspěvkových organizací pro služby uvedené v p íloze 1 a 2, 

minimálně 10.489.000,- Kč u sektorového zadavatele; 

stavební práce: p edpokládaná hodnota VZ minimálně 131.402.000,- Kč. 
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které pro pot eby této práce postačuje, popisuje, že p edpokládanou hodnotou ve ejné 

zakázky je zadavatelem p edpokládaná výše úplaty za plnění ve ejné zakázky vyjád ená 

v penězích. Do výše plnění se nezahrnuje daň z p idané hodnoty8
. 

Volba režimu ve ejné zakázky podle p edpokládané hodnoty je důležitá pro volbu 

zákonných pravidel pro zadávání ve ejných zakázek podle ZZVZ. Podle jednotlivých 

režimů se použijí pravidla takto: 

 nadlimitní ve ejnou zakázku zadává zadavatel podle části čtvrté ZZVZ, pokud není 

zadávána podle části páté až sedmé stejného ZZVZ, nebo u ní zadavatel neuplatnil 

výjimku, 

 podlimitní ve ejnou zakázku zadává zadavatel podle části t etí ZZVZ, pokud 

ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku, 

 u ve ejné zakázky malého rozsahu uplatňuje zadavatel výjimku na základě § 31 

ZZVZ, ale je povinen p i zadávání dodržet zásady podle § 6 ZZVZ.  

Na základě výše uvedeného teoretického vymezení pojmů a subjektů v oblasti ve ejných 

zakázek lze provést shrnutí, že tato práce se zabývá realizací obchodních vztahů mezi 

ve ejným zadavatelem a dodavatelem mimo režim ZZVZ za dodržování zásad § 6 ZZVZ, 

tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace 

a přiměřenosti. 

1.2.1 Veřejné zakázky malého rozsahu 

Z provedené deskripce teoretického vymezení lze provést dedukci, že v problematice 

ve ejných zakázek není co zkoumat, jelikož je dáno, že ve ejný zadavatel nezadává podle 

zákona, ale pouze je povinen dodržovat zásady § 6 ZZVZ. K vyvrácení uvedené hypotézy 

postačuje vymezení povinností § 6 ZZVZ.  

 

 

                                                 
8 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o dani z p idané hodnoty. In: Sbírka zákonů. 2004, ročník 2004, částka 78, 
číslo 235. 
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Ve ejný zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti a p imě enosti. Ve vazbě 

a jednání k dodavatelům musí ve ejný zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení 

a zákazu diskriminace. V souladu se základními pilí i Evropské unie ve ejný zadavatel 

nesmí omezovat účast dodavatelům se sídlem v: 

 členském státě Evropské unie, Evropského hospodá ského prostoru nebo Švýcarské 

konfederaci, nebo 

 jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzav enu 

mezinárodní smlouvu zaručující p ístup dodavatelům z těchto států k zadávané ve ejné 

zakázce. 

Legislativní vymezení pravidel pro zadávací ízení bohužel dále nedefinuje výše uvedené 

zásady. Ve ejný zadavatel může vycházet z vlastního právního názoru na popsané zásady 

nebo vycházet z metodik pro zadávání ve ejných zakázek vytvo ené pro tyto účely 

od gestora této oblasti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. V metodikách 

a odborných textech lze jednotlivé zásady popsat takto: 

 zásada transparentnosti: 

 základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti ízení, 

která podstatnou měrou p ispívá k p ezkoumatelnosti celého ízení a k možnosti 

kontroly postupu v ízení. Zásadou lze rozumět zadání jasně definovatelným 

způsobem s po ízením dokumentace, která zachovává stálost informací. 

P i stanovování zadávacích podmínek jasně definovat p edmět výběrového ízení, 

vyvinout maximální snahu zájemcům popsat poptávku a vyvarovat 

se zavádějícím, nebo nejasným podmínkám. Zásada začíná již v definici 

požadovaného nákupu, kde je nutno v maximální možné mí e popsat požadavek 

poptávky. 

 zásada rovného zacházení: 

 základem je rovný p ístup ke všem zájemců a neup ednostňovat žádného 

zájemcem. Zásada vstupuje do procesu výběrového ízení již na počátku, 

kdy je nutno p i stanovení podmínek jasně definovat, jakým způsobem se bude 

zacházet s nabídkami, co musí všechny nabídky splňovat a zejména jakým 
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způsobem se budou nabídky hodnotit. P i hodnocení postupovat p esně podle 

zadání a nep ipouštět odchylky od zadání. 

 zákaz diskriminace: 

 pojem diskriminace je popisován jako rozlišování; rozdílný, jiný p ístup k jedné 

skupině než k jiné nebo k celku. Tato zásada nevylučuje oprávnění zadavatele 

stanovit p esné podmínky účasti v ízení. Tyto podmínky však musí být 

zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího 

uchazeče, ale na druhé straně neuzavíraly p ístup jinému dodavateli do ízení, 

nap . z důvodů, které nesouvisejí s p edmětem ve ejné zakázky. 

 zásada p imě enosti: 

 tento pojem je v legislativě využit nově a není ještě ustálen. V současnosti 

je pojem chápán dvojím způsobem: 

1. aplikace zásad hospodárného, účelného a efektivního vynakládání ve ejných 

financích prost ednictvím ve ejných zakázek, kdy se tyto zásady musí 

objevovat v zadávacích podmínkách, 

2. jde o slovní výklad samotného pojmu, kdy ve ejný zadavatel musí mít 

p imě ené požadavky na dodavatele ve vztahu k p edmětu a rozsahu ve ejné 

zakázky a dále postupně s narůstající p edpokládanou hodnotou ve ejný 

zadavatel využívá obdobné zadávací ízení jako v režimu podlimitních 

ve ejných zakázek a nadlimitních ve ejných zakázek. 

1.2.2 Elektronický nástroj pro veřejné zakázky malého rozsahu 

Mimo nejasné definice základních zásad § 6 ZZVZ musí ve ejný zadavatel p i své práci 

aplikovat závazná na ízení Vlády České republiky, která mimo jiné svým Usnesením vlády 

České republiky ze dne 21. června 2017 č. 467 uložila členům vlády a vedoucím ostatních 

úst edních správních ú adů, kte í jsou ve ejní zadavatelé, aby zajistili od 1. července 2018 

v jimi ízených orgánech používání Národního elektronického nástroje k zadávání 

ve ejných zakázek v rozsahu stanoveném v p íloze usnesení č. 467/2017. P íloha uvádí 

seznam povinných komodit, které musí být zadávány elektronickém nástroji, a to podle 

pravidel využívání elektronického nástroje. 
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Pravidla pro elektronický nástroj jsou uplatněna i pro ve ejné zakázky malého rozsahu 

a ve ejný zadavatel je tímto vázán. V rámci elektronického nástroje je užíván pojem 

elektronické tržiště, kterým se rozumí elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona 

č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve znění pozdějších p edpisů (ZVZ) s webovým 

rozhraním, který je jako elektronické tržiště ve ejné správy uveden v seznamu 

elektronických tržišť vedeném správcem e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

a jehož prost ednictvím zadávají zadavatelé ve ejné zakázky podle Pravidel9
. 

Nutno upozornit, že podle čl. II odst. 3 pravidel dodržuje pravidla ve ejný zadavatel, 

který se k dodržování pravidel dobrovolně zaváže. Historickými souvislostmi a zavedením 

zásady p imě enosti podle druhého p ístupu v aplikační praxi se lze domnívat, že pravidla 

pro elektronické zadávání dávají základy pro postupnou aplikaci zákonných postupů. 

Čl. VI. 1 ukládá ve ejnému zadavateli povinnosti volby druhů ízení v elektronickém tržišti 

takto: 

 p ímé zadání, nedosáhne-li p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky částky 100 000 

Kč, 

 uzav ená výzva, činí-li p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky: 

 alespoň 100 000 Kč a nedosáhne 750 000 Kč v p ípadě dodávek nebo služeb, 

nebo  

 alespoň 100 000 Kč a nedosáhne 2 500 000 Kč v p ípadě stavebních prací,  

 otev ená výzva, činí-li p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky:  

 alespoň 750 000 Kč a nedosáhne hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona 

v p ípadě dodávek a služeb, nebo  

 alespoň 2 500 000 Kč a nedosáhne hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona 

v p ípadě stavebních prací,  

 elektronická aukce malého rozsahu pro ve ejnou zakázku malého rozsahu; 

výše p edpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu ízení relevantní a volba 

                                                 
9 Portál VZ [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-

vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy/Co-jsou-e-trziste 
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tohoto druhu ízení je zcela v dispozici zadavatele,  

 minitendr, zadává-li zadavatel dílčí ve ejnou zakázku uchazeči na základě uzav ené 

rámcové smlouvy. 

Pravidla elektronického zadávání dále definují postupy a náležitosti p i postupu 

v elektronickém nástroji. 

1.3 Finanční kontrola ve veřejné správě 

Zákon o finanční kontrole slouží ke kontrole hospoda ení s ve ejnými prost edky  

a k dodržování právních p edpisů a opat ení p ijatých orgány ve ejné správy. Zajišťuje, 

aby nedocházelo k porušování právních p edpisů a k nehospodárnému, neúčelnému  

a neefektivnímu nakládání s ve ejnými prost edky. Finanční kontrola dle § 3 tohoto zákona  

je součástí systému finančního ízení zabezpečujícího hospoda ení s ve ejnými prost edky 

a tvo í ji systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, systém finanční 

kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv a vnit ní kontrolní systém v orgánech 

ve ejné správy. 

Mezi hlavní cíle finanční kontroly pat í: 

 prově ovat dodržování právních p edpisů a opat ení p ijatých orgány ve ejné správy  

v mezích těchto p edpisů p i hospoda ení s ve ejnými prost edky k zajištění 

stanovených úkolů těmito orgány, 

 prově ovat zajištění ochrany ve ejných prost edků proti rizikům, nesrovnalostem 

nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních p edpisů, 

nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s ve ejnými prost edky 

nebo trestnou činností, 

 prově ovat včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů ve ejné správy  

o nakládání s ve ejnými prost edky, o prováděných operacích, o jejich průkazném 

účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů ve ejné správy  

v souladu se stanovenými úkoly, 
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 prově ovat hospodárný, efektivní a účelný výkon ve ejné správy.10
  

Ze zákona vyplývá, že existuje t ísložkový systém (druhy) výkonu finanční kontroly, 

kterými jsou: 

 ve ejnosprávní kontrola - finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospoda ení 

s ve ejnými prost edky, zejména p i vynakládání ve ejných výdajů včetně ve ejné 

finanční podpory u kontrolovaných osob, a to p ed jejich poskytnutím, v průběhu 

použití a následně po jejich použití, 

 vnit ní kontrolní systém - probíhá uvnit  každé organizace ve ejné správy 

jako integrální součást jejího ízení. Skládá se z ídících kontrolních mechanismů 

a interního auditu; 

 finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv - systém zahrnuje finanční 

kontrolu zahraničních prost edků vykonávanou mezinárodními organizacemi 

podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

Nejnižší finanční kontrolou je vnit ní kontrolní systém, který musí podle zákona  

o finanční kontrole z izovat všechny organizace působící ve ve ejné správě. Tento vnit ní 

kontrolní systém vytvá í podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon dané 

organizace ve ejné správy, je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat 

provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených 

záměrů a cílů orgánu ve ejné správy. V neposlední adě zahrnuje postupy pro včasné 

podávání informací p íslušným úrovním ízení o výskytu závažných nedostatků  

a o p ijímaných a plněných opat eních k jejich nápravě.11
 Ke splnění těchto povinností 

vedoucí orgánu ve ejné správy vymezí, v souladu s § 5 zákona o finanční kontrole, 

postavení a působnost organizačních složek státu, které nejsou účetními jednotkami podle 

zvláštního právního p edpisu, organizačních složek územních samosprávných celků, 

organizačních útvarů, vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby zajistil fungování ídící 

                                                 
10 § 4 odst 1, ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole). In: Sbírka zákonů. 2001, ročník 2001, částka 122, číslo 320. 
11 § 25 odst. 1, ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole). In: Sbírka zákonů. 2001, ročník 2001, částka 122, číslo 320. 
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kontroly a interního auditu. K naplnění výše uvedeného tvrzení plní povinnosti z izovatel 

popisovaných subjektů ve ejného školství. 

Zákon o finanční kontrole rozeznává 3 způsoby ídící kontroly. A sice p edběžná, průběžná 

a následná kontrola. Vnit ní kontrolní systém aplikuje p edběžnou, průběžnou a následnou 

finanční kontrolou, kterou vykonávají ze své působnosti definovaní funkcioná i: 

 p íkazce operace12
 – kterým je vedoucí zaměstnanec uvnit  subjektu ve ejné správy 

odpovědný za dodržování hospoda ení dle platné legislativy (stanovuje způsob 

realizace rozpočtu organizace), 

 správce rozpočtu13
 – tím je vedoucí zaměstnanec uvnit  orgánu ve ejné správy, 

který odpovídá za správnost alokace zdrojů, stanovování limitů dle pravidel subjektu 

ve ejné správy a provádí kontrolu plnění povinností p íkazce operace, 

 hlavní účetní14
 – vedoucí zaměstnanec uvnit  orgánu ve ejné správy, který odpovídá 

za vedení účetnictví. 

Procesní vazby mezi uvedenými zaměstnanci jsou stanovené zákonem a vykonávají 

vzájemně základní kontrolní funkce. Sloučení funkcí p íkazce operace a správce rozpočtu 

je ze zákona vyloučena. Povinnosti a zákonná vazba těchto subjektů finančního ízení 

je uvedena nejen v zákoně o finanční kontrole, ale rovněž ve Vyhlášce Ministerstva financí 

č. 416/2004 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě 

a o změně některých zákonů. Základní rozdíl mezi p edběžnou, průběžnou a následnou 

kontrolou lze spat it ve způsobu vykonávání z hlediska funkcioná ů takto: 

 p edběžná finanční kontrola je vykonávána v místě realizace ve ejných výdajů výše 

definovanými funkcioná i, kdežto 

 průběžná a následná finanční kontrola je vykonávána na místě u složek (celků), 

které zajišťují p ímé uskutečňování operací p i hospoda ení s ve ejnými prost edky 

prost ednictvím daných funkcioná ů,  

                                                 
12 tamtéž § 6 odst.  písm. a) 
13 tamtéž § 6 odst.  písm. b) 
14

 tamtéž § 26 odst. 1 písm. c) 
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 kontrolní orgány lze z hlediska času definovat jako stálé kontrolní orgány. 

Výše uvedená vyhláška MF č. 416/2004 procesně stanovuje konkrétní schvalovací postupy 

a definuje výše uvedenou vazbu mezi funkcioná i k zajištění cílů finanční kontroly. 

P íkazce operace má stanovené povinnosti p i kontrole p íjmů a výdajů. Povinnosti 

kontroly podle druhů výdajů je dělena mezi správce rozpočtu a hlavní účetní. Je prováděna 

kontrola správnosti provedení povinností p íkazce operace u p íjmů prost ednictvím hlavní 

účetní15
 a obou ově ujících funkcioná ů u výdajů16. P edběžná kontrola se dále dělí: 

 p ed vznikem závazku (u p íjmů p ed vznikem nároku) – je prováděna p ed uzav ením 

smlouvy, nebo vydáním závazného úkonu orgánu ve ejné správy, kterým se zaváže 

k finančnímu budoucímu plnění, 

 po vzniku závazku (u p íjmů po vzniku nároku) – provádí se po doručení dokumentů 

(nejčastěji daňové doklady – faktury), kdy p íkazce operace kontroluje oprávněnost 

a vydává pokyny k realizaci plateb. 

Pro pot eby této bakalá ské práce je t eba se v definici úlohy a místa finanční kontroly 

ve ve ejné správě zamě it na popis procesu a povinností uvedených funkcioná ů zejména u 

části výdajů popsaných v § 13 a § 14 prováděcí vyhlášky. P íkazce operace schvalovacím 

postupem p edběžné finanční kontroly p ed vznikem závazku prově í: 

 nezbytnost p ipravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů 

a cílů orgánu ve ejné správy, 

 správnost operace zejména ve vztahu k dodržení: 

 právních p edpisů a opat ení p ijatých orgány ve ejné správy v mezích těchto 

právních p edpisů, 

 kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon ve ejné správy, 

 postupu a podmínek stanovených pro zadávání ve ejných zakázek, 

 p ijetí opat ení k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných 

                                                 
15

 procesní pravidla p íjmové p edběžné kontroly jsou definovány v § 11 § 12 prováděcí vyhlášky  
16

 procesní pravidla výdajové p edběžné kontroly jsou definovány v § 13 a § 14 prováděcí vyhlášky 
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rizik, která se p i uskutečňování p ipravované operace mohou vyskytnout, 

 doložení p ipravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

Po provedení povinností p íkazce operace vyhotovuje písemný záznam, který p edkládá 

správci rozpočtu k prově ení zda: 

 byla ově ena p íkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho 

podpis na podkladu k p ipravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným 

v podpisovém vzoru, 

 je v souladu se schválenými ve ejnými výdaji, programy, projekty, uzav enými 

smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s ve ejnými prost edky, 

 odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními p edpisy pro financování 

činnosti orgánu ve ejné správy, 

 byla prově ena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se p i jejím uskutečňování 

mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje 

financování činnosti orgánu ve ejné správy použitelné v p íslušném rozpočtovém 

období a s pot ebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu 

v navazujícím rozpočtovém období. Dále zda byla stanovena opat ení k vyloučení 

nebo zmírnění těchto rizik. 

Po vzniku závazku a po doručení dokumentů k realizaci finančních transakcí prově uje 

p íkazce operace: 

 správnost určení vě itele, výše a splatnosti vzniklého závazku orgánu ve ejné správy, 

 soulad výše závazku s individuálním p íslibem nebo limitovaným p íslibem. 

Po provedení povinností p edává písemný záznam hlavní účetní k prově ení: 

 soulad podpisu p íkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným 

v podpisovém vzoru, 

 soulad údajů o vě iteli, výši a splatnosti vzniklého závazku orgánu ve ejné správy 

s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit 

vě iteli, 
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 podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním p íslibem 

nebo limitovaným p íslibem, 

 soulad pokynu p íkazce operace k zajištění platby s limitovaným p íslibem pro určené 

a stanovené období, 

 jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního p ípadu podle zvláštních 

právních p edpisů pro vedení účetnictví orgánu ve ejné správy4), souvisejících 

účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích 

zdrojů, zálohami, hospoda ením s fondy a p ijetí p ípadných opat ení k jejich 

vyloučení nebo zmírnění. 

Z výše uvedeného výčtu lze íci, že p íkazce operace má za povinnost, mimo jiné, 

prově ovat, zda je p ipravovaná operace zamýšlena tak, aby byla v souladu s cíli ve ejného 

subjektu k plnění souvisejících úkolů. Dále je povinen prově it, resp. zajistit, aby nakládání 

s ve ejnými prost edky bylo prováděno v souladu s kritérii hospodárného, účelného 

a efektivního nakládání s finančními prost edky. Ve vazbě na realizaci ve ejných zakázek 

je z ejmá povinnost prově ovat, zda byly dodrženy procesní postupy, tedy dodržení 

povinností podle zákona a provádějících norem k ve ejným zakázkám. 

K zajištění nastaveného kontrolního systému, jeho dodržování a naplnění cílů finanční 

kontroly jsou realizovány postupy následné finanční kontroly, která obdobně k postupům 

ve ejnosprávní kontroly prově uje uskutečněné výdaje, p esně jak ukládá povinnosti 

zákon: „pro zaměření průběžné a následné kontroly se použije obdobně ustanovení § 11 

odst. 3 a 4 a pro její výkon se uplatní zejména kontrolní postupy podle § 6 odst. 2 písm. b) 

až d)“17
. 

Povinnosti a postupy pro provádění následné finanční kontroly je vhodné ukotvit 

ve vnit ních p edpisech. Základními parametry a povinnostmi stálých kontrolních orgánů 

je prově ení, zda orgány (p íkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní): 

 dodržují stanovené podmínky a postupy p i uskutečňování, vypo ádávání a vyúčtování 

schválených operací, 
                                                 
17

 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole). In: Sbírka zákonů. 2001, ročník 2001, částka 122, číslo 320. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416#f2604147
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 p izpůsobují uskutečňování operací p i změnách ekonomických, právních, provozních 

a jiných podmínek novým rizikům, 

 provádějí včas a p esně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích 

a automatizovaných informačních systémech dále, zda zajišťují včasnou p ípravu 

stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv. 

 P i ve ejnosprávní kontrole, jenž je vykonávaná následně po vyúčtování operací, 

kontrolní orgány prově ují, zkoumají a vyhodnocují u vybraného vzorku těchto 

operací zejména, zda: 

 údaje o hospoda ení s ve ejnými prost edky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb 

ve ejných prost edků, a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným 

pro realizaci ve ejných p íjmů, výdajů a nakládání s těmito prost edky, 

 jsou p ezkoumávané operace v souladu s právními p edpisy, schválenými 

rozpočty, programy, projekty, uzav enými smlouvami nebo jinými rozhodnutími 

p ijatými v rámci ízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 

 jsou kontrolovanými osobami plněna opat ení p ijatá p íslušnými orgány ve ejné 

správy včetně opat ení k odstranění, zmírnění nebo p edcházení rizik. 
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2 Popis zkoumaného problému v praxi 

V teoretické části této práce byly položeny p edpoklady pro teze zkoumání oblasti 

ve ejných zakázek malého rozsahu pro ve ejného zadavatele, kterého jsme si vymezili 

v rámci ve ejného školství. Vzhledem k uvedení, že ve ejný zadavatel musí dodržovat 

zásady § 6 ZZVZ a musí dodržovat usnesení vlády k zadávání ve ejných zakázek 

v elektronickém nástroji, lze p edpokládat, že ve ejný zadavatel vydal své vnit ní normy, 

které upravují zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu. Dále je ve ejný zadavatel 

povinen vytvá et vnit ní kontrolní systém, který zároveň kontroluje aplikaci zásad finanční 

kontroly, tedy zásady účelného, efektivního a hospodárného nakládání s ve ejnými 

prost edky. V praktické části se práce zamě uje na zkoumání zavedených vnit ních 

p edpisů a úroveň znalosti ve ejných zadavatelů této oblasti. 

2.1 Dotazníkové šetření 
Šet ení je soust eděno zejména na ve ejné MŠ a ZŠ ve St edočeském kraji z toho důvodu, 

že jde o kraj s největším počtem obyvatel a tedy i s největším počtem škol a školských 

za ízení.  

Ve St edočeském kraji je 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 

Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, P íbram a Rakovník; 

26 obcí s rozší enou působností a 55 obcí s pově eným obecním ú adem. Na webových 

stránkách St edočeského kraje jsem zjistila, že k 30.11.2016 má tento kraj počet škol 

a školských za ízení z izovaných obcemi 1324 a z izovaných krajem 186. Internetové 

stránky atlasskolstvi.cz uvádí, že ve St edočeském kraji je celkový počet ve ejných ZŠ 

a ZUŠ - 567. Dle Adresá e škol platnému k 1.11.2016 je v tomto kraji celkem 675 MŠ. 

Pro výběr respondentů byl použit stratifikovaný náhodný výběr. Na každý okres p ipadá 

průměrně 56 MŠ, 47 ZŠ a ZUŠ. Z těchto škol byl proveden náhodný výběr 11 škol. 

Celkem bylo osloveno 132 editelů škol ve St edočeském kraji, p ičemž vyplněný dotazník 

navrátilo 63 editelů škol. 

Jako další techniku sběru dat jsem zvolila formu polostrukturovaného rozhovoru, 

který následoval po dotazníkovém šet ení. Na základě výsledků dotazníkového šet ení byl 

proveden výběr 9 respondentů, kterým byly kladeny konkrétní otázky týkající 

se vynakládání finančních prost edků prost ednictvím ve ejných zakázek malého rozsahu. 
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Cílem dotazníkového šet ení je analyzovat oblast zadávání ve ejných zakázek malého 

rozsahu u škol a školských za ízení a zmapovat u nich pravidla pro hospoda ení 

s ve ejnými prost edky prost ednictvím VZMR. Dále zjistit pojetí VZMR u těchto 

organizací. 

Pomocí zkoumaných otázek je zjišťováno, je-li systémově od MŠMT a jím pod ízených 

celků oblast VZMR chápána jako problematická a zamě uje se tedy na vydávání 

závazných pokynů nebo zda jsou vydávány jiné závazné vnit ní p edpisy. Zákon 

č. 230/2001 Sb., vymezuje funkcioná e finanční kontroly a zakládá jim povinnosti ízení 

hospoda ení. Provádějící vyhlášky následně zakládají povinnosti bližší. Jelikož zákon 

134/2016 Sb. detailně nerozebírá pravidla pro VZMR, resp. stanovuje výjimku mimo 

zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a p imě enosti, 

se v rámci provedené analýzy p edpokládá zjištění existence vnit ních pravidel realizace 

těchto zakázek. Vzhledem k volnosti možného pojetí problematiky u různých škol 

a školských za ízení bude zkoumáno, jak je oblast kontrolována kontrolními orgány – 

zda ji vnímají jako jednoduchou a nevěnují jí zvýšenou pozornost, či je opak pravdou. 

V souvislosti s volností možného pojetí zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu 

se dále nabízí otázka, zda školy a školská za ízení tuto možnost pojetí využívají 

a dokumentaci zpracovávají samy nebo nechávají zadávání ve ejných zakázek zpracovávat 

externí poradenské subjekty. Součástí dotazníkového šet ení je také analýza kvalifikace 

odměňování personálu zabývajícím se zabezpečení realizace VZMR. Cílem je popsat 

pravidla u více subjektů, tato pravidla dále srovnat a zjistit, zda vzniká problém s volnější 

legislativou, která umožňuje větší prostor pro zadavatele s hospoda ením do 2 mil. Kč 

bez DPH, tedy VZMR a pop . z jakých důvodů vznikají. 

Dotazník je koncipován do pěti oblastí: 

 oblast realizace VZMR u organizace nebo u z izovatele (centrálně), 

 kvalita vnit ních p edpisů z izovatele, organizace a vzdělávání personálu v oblasti 

VZMR, 

 důležitost (rizikovost) oblasti VZMR ze strany z izovatele, organizace a kontrolních 

orgánů, 
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 kvalifikace odměňování personálu u organizace k zabezpečení realizace VZMR, 

 existence a kvalita vnit ního kontrolního systému k dodržování procesu zadávání 

a hodnocení 3E (hospodárně, efektivně, účelně). 

2.1.1 Rozbor dotazníkového šetření 

U škol a školských za ízení nejsou vytvo ená specializovaná pracoviště k realizaci 

ve ejných zakázek malého rozsahu. Tuto skutečnost uvedlo 100% dotazovaných. Jelikož 

nejsou VZMR realizovány soustavně a jedná se o nepravidelné činnosti, není v těchto 

organizacích ani pracovník, který by byl pově en pouze touto oblastí. 

Zpracování podkladů pro ve ejné zakázky malého rozsahu je v každé škole či školském 

za ízení po personální stránce individuální.   

 

Podklady jsou p ipravovány p edevším samotnými editeli či editelkami škol a školských 

za ízení. Ti jej zpracovávají samostatně nebo v součinnosti s externím právním poradcem 

Dále provádí zpracování podkladů z izovatel (obecní ú ad, odbor rozvoje majetku investic, 

aj.). V těchto p ípadech p edchází samotnému zpracování podkladů schůzka s editeli škol 

a školských za ízení, na kterých jsou specifikovány konkrétní požadavky na po izovanou 

službu či majetek, pop . jsou ze strany z izovatele požadovány podklady s konkrétní 

specifikací majetku či služby. 14% dotazovaných uvedlo, že nemají p ímo určenou osobu 

36% 

29% 

7% 

7% 

7% 

14% 

Zpracování podkladů 

editel/ka

Z izovatel

Účetní organizace

Pově ený pracovník

Ekonom/ka

Různé
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na zpracování dokumentace. P ípravou podkladů se zabývají editel či editelka, pově ená 

učitelka, ekonomka, externí pracovník (p evážně externí právní poradce) nebo další 

pracovník. Personální výběr pro zpracování dokumentace je závislý na povaze p edmětu 

ve ejné zakázky a pro koho konkrétně je daný majetek nebo služba určen. 

Vzhledem k tomu, že ve školách a školských za ízení nejsou striktně stanoveny funkce 

zabývající se ve ejnými zakázkami, je poměrně obtížné i odměňování pracovníků. editelé 

a editelky odměňování těchto pracovníků eší formou kompenzace pohyblivými složkami 

platu, avšak i tak je podle nich odměňování nedostatečné. Zaměstnanci jsou motivováni 

finančně, slovně pop . vůbec.  

Otázka důležitosti realizace VZMR p ímo ve školách a školských za ízení s cílem ídit 

proces zadávání zaznamenala u editelů a editelek velký rozpor. Zatímco 33% 

dotazovaných tuto oblast považuje za velmi důležitou, 33% jich tuto oblast naopak 

za důležitou nepovažuje. Ani zbytek respondentů není jednoznačně nakloněn k názoru, 

zda je důležité realizovat ve ejné zakázky p ímo u organizace s cílem ídit proces zadávání. 

Důležitost je u editelů a editelek závislá zejména na nastaveném standardu. editelé 

či editelky škol a školských za ízení, kterým zpracovává dokumentaci k ve ejným 

zakázkám externí subjekt (z izovatel, právní poradce, externí firma), tuto oblast 

za důležitou nepovažují, naopak pro školy a školská za ízení, které si podklady pro VZMR 

zpracovávají svépomocí je tato oblast velmi důležitá.  

Ve školách, kde nezpracovává podklady samotný z izovatel, jich 33% ani nevstupuje 

do ízení ve ejných zakázek a tuto činnost nechává v plné kompetenci škol a školských 

za ízení. 20% z izovatelů si nechává p edložit zpracovanou dokumentaci p ed vyhlášením 

výběrového ízení a v p ípadě pot eby nechá podklady dopracovat, upravit nebo dokonce 

p epracovat. Dalších 20% jich v závislosti na p edmětu nákupu majetku či služby, projedná 

konkrétní parametry s editelem/ editelkou, ještě p ed vlastním zpracování podkladů 

k VZMR. 

Jelikož jsou pravidla pro ve ejné zakázky daná zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 

ve ejných zakázek, jsou z izovatelé, kte í nezpracovávají vlastní vnit ní p edpisy. 

Vzhledem k nejednotnému výkladu zákona editelé/ editelky však zpracování vnit ních 

p edpisů z izovatele považují za velmi důležité. Po možnosti nahlédnutí do vytvo ených 
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vnit ních p edpisů některých z izovatelů však musím konstatovat, že tyto nejsou 

v mnohých p ípadech aktualizovány a zpracovatelé podkladů se tak ídí p edpisem, 

který byl vypracován nap . v 2009, tedy ještě v době působení p edešlého z izovatele. 

Samotná aktualizace p edpisu pak není v pop edí zájmu z izovatele. editelé a editelky 

spadající pod z izovatele, kte í vnit ní p edpisy nezpracovávají, v p ípadě pot eby 

vyhledávají pomoc u právních poradců. Avšak ani právní poradci nemají výklad zákona 

jednotný. P i rozhovoru s editelkou ZŠ tato uvedla, že v takovém p ípadě žádá 

o stanovisko MŠMT. Zpracování podkladů pro výběrové ízení v takovém p ípadě 

prochází zdlouhavou cestou. 

  

Většina dotazovaných je však s kvalitou zpracování vnit ních p edpisů spokojena, vnit ní 

p edpisy z izovatele považuje za dostatečně kvalitní a jsou podle nich zpracovány jasně 

a srozumitelně. 20% editelů a editelek konstatuje, že kvalitu vnit ních p edpisů 

z izovatele lze shrnout následovně: 

 p edpisy lze vykládat různě, což komplikuje činnost, 

 p edpisy nejsou uspo ádány, nedoplňují se, nebo si odporují. 

Vydání vnit ních p edpisů ve vlastní škole či školském za ízení považuje 33,3%  editelů 

a editelek za velmi důležité. Tento fakt uvádějí editelé, kte í podklady zpracovávají 
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v rámci organizace. Naopak 26,7% jich vydání vnit ních p edpisů ve své organizaci 

nepostrádá a to z toho důvodu, že zpracování podkladů provádí externí subjekty. P esto, 

že 33,3 % editelů/ editelek považuje vlastní vnit ní p edpisy za velmi důležité, neznamená 

to, že tyto ve své organizaci mají vytvo eny. 

Se zadáváním zakázek malého rozsahu odpovědnými zaměstnanci škol a školských 

za ízení úzce souvisí i školení na zadávací postupy a rozsah zadávací dokumentace. 

 

47% zaměstnanců odpovědných za oblast VZMR absolvuje školení na zadávací postupy 

a oblast zadávací dokumentace 1x za rok, 20% jej absolvuje 2x do roka a 33% dokonce 

vůbec. Forma školení se liší v závislosti na funkci odpovědné osoby a možnosti 

financování. Zatímco někte í ekonomové škol a školských za ízení mohou, v závislosti 

na finančním rozpočtu škol, absolvovat školení po ádané externí organizací, ostatní 

zaměstnanci jsou proškolováni nap . z izovatelem nebo právním poradcem dané školy 

nebo školského za ízení. U 20% editelů a editelek p evažuje názor, že zaměstnanec 

se sám rychle zaučí anebo že oblast je jednoduchá a vzdělávání není t eba. 

Četnost zadávání ve ejných zakázek je u škol a školských za ízení závislá na objemu 

finančních prost edků. U 79% škol a školských za ízení p edstavuje roční objem plnění 
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ve ejných zakázek malého rozsahu do 2 mil. Kč, 21% hospoda í v oblasti VZMR s částkou 

3 – 5 mil. Kč. 

Kontrolu na hospoda ení organizace prost ednictvím VZMR provádějí zejména z izovatelé 

škol a školských za ízení a to v různých časových intervalech. Krajské ú ady se touto 

činností zabývají pouze z ídka. Náročnost kontroly vnímají editelé a editelky škol velmi 

odlišně. Vzhledem k tomu, že nejsou prováděny v jednotlivých školách tentýž 

z izovatelem, ale liší se dle obcí a krajů, stává se toto rozhodujícím faktorem, který má vliv 

i na míru stresu p i zadávání VZMR odpovědnými zaměstnanci. Zatímco 26,7% 

dotazovaných považuje kontrolu za velmi náročnou, 13,3% respondentů ji naopak 

nepovažuje za náročnou vůbec. Jako průměrnou ji vnímá 40% dotazovaných. Vnit ní 

kontrolní systém této oblasti ve svých školách a školských za ízeních považují vedoucí 

pracovníci za velmi efektivní. Nejčastější chyby vnímají editelé a editelky jako drobné 

administrativní nedostatky a riziko porušení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných 

zakázek tak nevzniká. 

 

Zatímco 27% editelů/ editelek postačovala v hodnotících kritériích p edcházející právní 

úprava, tedy ekonomická výhodnost nebo nejnižší nabídková cena, 40% dotazovaných 

používá k hodnocení pouze kvalitu. 6% respondentů v jednotlivých kritériích nevidí rozdíl. 

Tento graf odráží skutečnosti, které vedly ke změně zákona, tedy nespokojenost ve ejných 
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zadavatelů s kritériem hodnocení nejnižší nabídkové ceny, kdy byli tlačeni ve ejným 

zájmem hospodárností. Mnohdy zadavatelé neměli právní jistotu v užití kritéria 

ekonomické výhodnosti. Jak vyplývá z dotazníkového šet ení, ve ejní zadavatelé 

ve výzkumném vzorku preferují hodnocení pomocí kvality a díky nové legislativně dostali 

právní jistoty. 

 

Školy a školská za ízení mají zkušenost s financováním ve ejných zakázek malého rozsahu 

ze státních nebo evropských dotací. Problémy v této oblasti spat ují p edevším 

v komplikovaném a náročném zpracování dokumentace. P i samotné p ípravě 

dokumentace jsou tak nuceni vyhledat pomoc právních poradců, kte í jsou však placeni 

z finančních prost edků vlastní školy nebo školského za ízení. Po ízení majetku 

nebo služby se tím stává velmi zdlouhavou záležitostí. ¼ dotazovaných editelů a editelek 

po zkušenosti se zpracování dokumentace k VZMR financovaných ze státních 

nebo evropských dotací neví, zda by tuto možnost využilo opakovaně. ¾ editelů 

a editelek by ji i p es to využilo opakovaně. 

2.1.2 Shrnutí zjištěných poznatků dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šet ení byla snaha zjistit postupy a vnímání problematiky ve ejných 

zakázek malého rozsahu u konkrétních subjektů ve ejného školství. Ze získaných poznatků 

lze usuzovat, že na problematiku není jednotný pohled a v některých p ípadech si právo 
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realizace ve ejných zakázek ponechává z různých důvodů z izovatel. Subjekty ve ejného 

školství v kontrolním vzoru nemají z ízené specializované pracoviště a často zadávací 

dokumentaci p ipravuje editel(ka). Avšak ani samotné vedení školy v mnohých p ípadech 

neví, jak postupovat p i p ípravě dokumentace k ve ejným zakázkám malého rozsahu 

a pot ebné informace shání u subjektů jako nap . ČŠI, MŠMT anebo u právních poradců, 

kte í jsou však placeni z finančních prost edků škol a školských organizací. Vzhledem 

ke zjištění, že formou ve ejných zakázek malého rozsahu je vynaložen pouze finanční 

objem do 2 mil. Kč ročně, se dá íci, že oblast u těchto konkrétních subjektů nezasluhuje 

zvláštní pozornosti. Opačně si lze však položit otázku, jaké jsou pot eby školských 

za ízení, když je realizován takto malý objem provozních výdajů? Obsahové souvislosti 

zjištěných informací by zasluhovaly další dílčí šet ení k ízení financování školských 

organizací v kontextu zabezpečování pot eb takové organizace.  

2.2 Analýza výsledků kontrolních zjištění kontrolních orgánů 

Teoretickými p edpoklady této práce lze stanovit hypotézu vycházející z cílů práce. 

Konkrétně, že ve ejné zakázky malého rozsahu se ídí pouze základními zásadami podle 

zákona a ministerstvo, nebo konkrétní z izovatel neurčuje další pravidla ve formě směrnic, 

nebo pokynů pro tento typ zakázek. P ípadně hypotézu, že poskytovatel finančních zdrojů 

školského za ízení určuje pravidla pro realizaci výdajů z těchto zdrojů nad rámec 

zákonných podmínek. Uvedené hypotézy vychází ze stanovených cílů práce a závěrů 

dotazníkového šet ení z p edchozí kapitoly. Obecně lze íci, že pomocí provedeného 

dotazníkového šet ení, byl zjišťován pohled na problematiku z pohledu zadavatele.  

Cílem kapitoly je provedení zevšeobecnění kontrolních orgánů u subjektů ve ejné správy, 

které je tato práce zamě ena. Z pohledu kontrolních orgánů lze zkoumat, zda existuje 

efektivní vnit ní kontrolní systém nakládání s ve ejnými financemi, který dostatečně hájí 

chráněný zájem podle platné legislativy18
 s volnějšími možnosti zadávání ve ejných 

zakázek malého rozsahu. 

                                                 
18

 Účelné, hospodárné a efektivní nakládání s majetkem státu. 
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Úvodem je nutné uvést fakt, že závěry z kontrol nejsou hojně k dostání pro pot eby studia. 

P i získávání poznatků bylo dokonce zjištěno, že na provádění kontrol není položen důraz 

a tím kontrolní závěry chybí. 

Jak vyplývá z konstatování jednoho krajského ú adu, který byl kontaktován za účelem 

poskytnutí studijních materiálů, problematika je ešena v p ímém vztahu se z izovateli, 

kterými jsou p evážně obce, města, resp. statutární města. Z úrovně tohoto kraje jsou 

ešeny pouze více objemové investiční projekty a ke svým p ímo z ízeným školským 

subjektům mají nastaven standardizovaný schvalovací proces, kterým kraj p ímo ídí 

zadávací postupy. Cílem je, dle vyjád ení kraje, snížení rizik pomocí p edem nastavených 

vhodných zákonných parametrů pro ádný průběh zadávacích postupů. 

P i kontrolách z úrovně kraje byly opakovaně zjišťovány tyto nedostatky: 

1. Porušení Zásad vztahů orgánů kraje k ízení p íspěvkových organizací: 

 organizace byla povinna p i zadávání zakázky, jejíž p edpokládaná hodnota p esáhne 

100 000 Kč bez DPH, provést průzkum trhu, p i kterém budou pot ebné informace 

získány zejména ve formě písemné nabídky, elektronické nabídky nebo alespoň ve 

formě tištěných propagačních materiálů získaných p ímo od dodavatelů nebo 

z internetové sítě. Pokud charakter ve ejné zakázky tento postup neumožňoval, 

byla organizace povinna vyhotovit písemný záznam o důvodech a způsobu výběru 

dodavatele jiným způsobem. 

 v rozporu s těmito povinnostmi bylo zjištěno, že podle knihy došlých faktur bylo 

v průběhu prově ovaného roku od jednotlivých dodavatelů odebráno zboží 

či služby za částku p evyšující 100 000 Kč u každého z nich, aniž byl v daných 

oblastech dodávek, služeb či stavebních prací proveden průzkum trhu, 

nebo vyhotoven záznam o nemožnosti tento průzkum provést a o výběru 

dodavatele jiným způsobem; 

 v jiných p ípadech bylo zjištěno, že záznam o provedení průzkumu trhu 

neobsahoval popis způsobu hodnocení, použitá hodnotící kritéria a stanovení 

po adí nabídek podle jejich výhodnosti pro organizaci; 



37 

 

 organizace byla povinna realizovat ve ejnou zakázku malého rozsahu v p edpokládané 

hodnotě vyšší jak 50 000 Kč bez DPH jen na základě písemné smlouvy; 

 v rozporu s touto povinností bylo zjištěno, že podle knihy došlých faktur bylo 

v průběhu prově ovaného roku od jednotlivých dodavatelů odebráno zboží 

či služby za částku p evyšující 50 000 Kč u každého z nich, aniž došlo k uzav ení 

písemné smlouvy s těmito dodavateli. 

2. Porušení zásad § 6 odst. 1 (kontrolní závěry podle zákona č. 137/2006): 

 došlo k porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 

p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu. Průzkum trhu byl proveden, avšak 

byl vyhotoven takovou formou, která znemožňovala určit p esně způsob výběru 

vítězného dodavatele. 

Další zevšeobecnění nedostatků p i postupech zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu 

vychází ze zjištění Evropské unie p i kontrolách zakázek ze strukturálních a investičních 

fondů. Nicméně je z ejmé, že zjištění je aplikovatelné i pro financování z rozpočtu 

školských subjektů, protože je aplikován zejména ZZVZ, pouze v některých p ípadech 

jsou aplikovány pravidla pro čerpání prost edků z těchto fondů. 

1. Porušování pravidel ve ejných zakázek podle ZZVZ (a staré právní úpravy) týkajících 

se všech zakázek: 

 zadavatel porušil povinnosti pro stanovení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky 

tím, že nesečetl p edpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek 

a služeb, čímž nesprávně stanovil postupy pro zadání ve ejných zakázek;  

 v některých p ípadech tímto postupem došlo ke snížení hranice pro zadání formou 

ve ejných zakázek malého rozsahu. 

P íklady nesprávného postupu: 

„Zadavatel v průběhu jednoho účetního období (kalendářního roku) několikrát pořídil 

dodávky chemikálií, které nejsou nikterak specifické a jsou dodávány běžně několika 

dodavateli, přičemž pořízení veškerého plnění realizoval formou přímého nákupu 

bez provedení odpovídajícího druhu zadávacího či výběrového řízení, neboť každý 
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jednotlivý nákup hodnotou odpovídal bagatelní zakázce dle PVD. Zadavatel svůj postup 

zdůvodnil tak, že tato plnění společně nezahrnul do předpokládané hodnoty, neboť tato 

plnění předem neplánoval a přesný rozsah ani plánovat nemohl a chemikálie tak pořizoval 

dle svých aktuálních potřeb. Zadavatel se tak dopustil nepřípustného dělení veřejné 

zakázky.“19
 

2. Uve ejnění informací zadavatelem o p edpokládané hodnotě zakázky ve výzvě 

k podání nabídky, limitace nabídek cenou. 

Zevšeobecnění nedostatků v této souvislosti je t eba pro pot eby práce rozvést. Kontrolní 

závěr se věnuje zadání, kdy zadavatel nejasně stanovil postupy pro hodnocení nabídek, 

čímž následně postupoval netransparentně (nesrozumitelně) k vlastním zadávacím 

podmínkám. Konkrétní porušení povinností zadavatele: 

„Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, k požadavkům na způsob zpracování nabídkové 

ceny, že výše předpokládané hodnoty je limitní hodnotou, že předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky zároveň definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel 

na veřejnou zakázku k dispozici, a že pokud i nejvhodnější nabídka překročí 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího 

řízení. Z uvedené formulace není zcela zřejmé, co zadavatel myslel označením „limitní 

hodnota“, ani zda nabídka s cenou vyšší, než byla předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky, bude nebo nebude vyřazena z dalšího posuzování. Zadávací podmínky 

tak neumožňovaly jednoznačný výklad a mohly v konečném důsledku vést k odrazení 

potenciálních uchazečů. Následně byly v daném zadávacím řízení podány pouze nabídky 

s cenou vyšší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky, přičemž hodnotící komise 

došla k závěru, že si zadavatel citovaným ustanovením zadávací dokumentace vyhradil 

pouze možnost, ne povinnost, takové nabídky vyřadit z dalšího posuzování, a že lze 

s ohledem na aktuální stav dostupných finančních prostředků tyto nabídky akceptovat. 

Stanovené zadávací podmínky tedy umožnily hodnotící komisi při posuzování nabídek 

                                                 
19

 str. 3, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 
Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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z hlediska splnění požadavků zadavatele jejich takřka libovolný výklad. Zadavatel 

tak porušil zásady transparentnosti a zákazu diskriminace, kterými byl vázán podle 

§ 6 odst. 1 ZVZ.“20
 

Druhý pohled na toto zjištění je popisován expertní skupinou MMR21
, 

ze kterého je z ejmé, že zadavatel nemá p edepsané povinnosti ve vztahu uve ejňování 

p edpokládané hodnoty ve výzvách, čímž neporušuje procesní postupy, ale uve ejněním 

p edpokládané hodnoty zakázky ve výzvě k podání nabídky se zadavatel může dopustit 

chování v rozporu s § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu a jeho vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších p edpisů, a ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších p edpisů, tedy zadavatel může postupovat 

v rozporu s péčí ádného hospodá e, tím že dodavatelům budou odkryty finanční možnosti 

zadavatele a podané nabídky se budou blížit uve ejněné p edpokládané hodnotě. 

3. Porušování zásady diskriminace 

Zadavatel je povinen umožnit podání nabídky co nejširšímu okruhu zájemců o dodání 

p edmětu zakázky. Dále je povinen specifikovat technické provedení p edmětu zakázky 

dostatečně p esně a v podrobnostech nezbytných pro zpracování porovnatelných nabídek, 

avšak nesmí bezdůvodně up ednostňovat určité technické provedení konkrétního výroku, 

pokud skutečné technické provedení jiného výrobku splňuje pot eby zadavatele. Zákazem 

diskriminace není vyloučena pot eba p esného vymezení p edmětu za pomocí určitého 

technického vymezení, ale zadavatel v takovém p ípadě musí umožnit plnění obdobných 

technických provedení. V této souvislosti je na místě upozornit na konkrétní konstatování 

kontrolního orgánu, který uvádí: „Samotné výslovné umožnění jiných, kvalitativně 

                                                 
20

 str. 4, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 
Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 

21
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-

stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-ZVZ/Uverejnovani-predpokladane-hodnoty 
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a technicky obdobných řešení pro plnění veřejné zakázky, nezbavuje zadavatele 

odpovědnosti za soulad zadávacích podmínek s příslušnými ustanovení ZVZ“22
. 

Konkrétní pochybení u zadavatelů: 

„Zadavatel, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, uvedl v technických 

podmínkách veřejné zakázky na dodávky výpočetní techniky odkazy mající charakter 

specifického označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné (mj. obchodní 

značky konkrétního výrobce procesorů, grafických karet apod.). Zadavatel k těmto 

odkazům uvedl, že se jedná o příklady, resp. „referenční výrobky odpovídající 

požadovanému standardu“ a zároveň výslovně umožnil pro plnění veřejné zakázky použití 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Pro takový postup však nebyla splněna 

podmínka nemožnosti dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu veřejné 

zakázky provedeného podle § 45 a § 46 ZVZ, a došlo tak k nedůvodnému zvýhodnění 

určitých výrobků. Zadavatel tak nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 11 a § 45 odst. 3 

ZVZ a porušil zásadu zákazu diskriminace, kterou byl vázán podle § 6 odst. 1 ZVZ.“23
 

4. Zamezení plnění poddodavatelům (stará právní úprava subdodavatelům) 

Zadavatel je oprávněn stanovit, že požaduje, aby určitá část p edmětu zakázky nebyla 

plněna poddodavatelem, ale je oprávněn tak činit s ohledem na podmínky plnění zakázky 

a své skutečné pot eby. Výhrada takové skutečnosti nesmí být prost edkem pro vyloučení 

dodavatelů p i poddodavatelských pracích. Zadavatel je povinen takovou část, 

kterou nesmí plnit poddodavatel vymezit věcně, nikoliv nap . matematicky (v procentech, 

koeficientem apod.). 

 

                                                 
22

 str 5, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 
Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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 str 6, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 

Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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Konkrétní pochybení zadavatelů: 

„Zadavatel si v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo pořízení 

běžně dostupné výpočetní techniky, vyhradil, že část předmětu veřejné zakázky spočívající 

v zajištění záručního servisu pořízeného zboží nesmí být plněna subdodavatelem, 

aniž by byl takový požadavek odůvodněn skutečnými potřebami zadavatele. S ohledem 

na stanovené záruční podmínky (záruční doba 5 let, servisní zásah nejpozději následující 

pracovní den po nahlášení závady) a běžnou praxi daného tržního odvětví, kdy je servis 

zboží zajišťován přímo výrobcem nebo autorizovaným servisem, zadavatel zcela nedůvodně 

vyloučil z možné soutěže potenciální uchazeče o veřejnou zakázku, kteří nejsou bez využití 

služeb subdodavatele schopni zajistit stanovené záruční podmínky. Zadavatel tak porušil 

zásadu zákazu diskriminace, kterou byl vázán podle § 6 odst. 1 ZVZ.“24
 

5. Nep imě ené stanovení obchodních podmínek pro p edmět ve ejné zakázky 

Podle nové právní úpravy je zadavatel povinen postupovat p imě eně. Zásada p imě enosti 

je nová a v současné době je vykládána různými způsoby. V dostupných kontrolních 

zjištěních je pojem vykládán svým jazykovým významem. Zadavatel nesmí zamezovat 

účast, nebo dodavatele od účasti ve ve ejné soutěži odrazovat nep imě enými požadavky. 

Zadavatel nesmí v obchodních podmínkách, resp. zadávacích podmínkách stanovovat 

nevhodné podmínky, nep imě ené sankce k p edmětu zakázky, nevhodných požadavků 

na dodavatele, nevhodné lokální omezení apod. Mezi nep imě ené zadávací podmínky, 

které mohou za určitých okolností negativně ovlivnit okruh dodavatelů p edmětu ve ejné 

zakázky a výběr nejvhodnější nabídky, pat í nap .: 

 nep imě eně vysoké smluvní pokuty, 

 požadavek na z ízení bankovní záruky či pojištění v nep imě ené výši nebo době 

trvání, 

 požadavek na servisní organizaci dodavatele se sídlem na území ČR, 

                                                 
24

 str. 7, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 
Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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 dojezdová vzdálenost servisního st ediska od sídla zadavatele, 

 nejzazší termín plnění ve ejné zakázky pevným datem, aniž by byl v zadávacích 

podmínkách specifikován způsob jeho posunu v p ípadě možných průtahů zadávacího 

ízení apod. 

Konkrétní pochybení zadavatelů: 

„Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách veřejné zakázky nejzazší termín plnění 

pevným datem. S ohledem na dodatečné úpravy zadávacích podmínek byl nucen několikrát 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nejzazší termín plnění však neposunul a potenciální 

uchazeči se tak mohli dostat do nejistoty, zda budou schopni splnit veřejnou zakázku řádně 

a včas, aniž by jim hrozili stanovené smluvní pokuty za prodlení s plněním, což mohlo 

ovlivnit jejich rozhodnutí podat nabídku. Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

se stanovená doba plnění ukázala být objektivně nesplnitelnou a zadavatel přistoupil 

k posunutí nejzazšího termínu plnění prostřednictvím dodatku ke smlouvě, čímž umožnil 

podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Zadavatel 

tak nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 ZVZ a § 82 odst. 7 písm. b) až d) ZVZ 

a zásadu zákazu diskriminace, kterou byl vázán podle § 6 odst. 1 ZVZ.“25
 

6. Vymezení kvalifikačních p edpokladů v rozporu se zákonem, nebo nesprávné 

stanovení rozsahu a podmínek kvalifikace 

 zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli kvalifikační p edpoklady, ale nesmí 

požadovat kvalifikaci nesouvisející s p edmětem zakázky, která by navíc omezovala 

účast dodavatelů v zadávacím ízení, 

 zadavatel je povinen stanovit v zadávacích podmínkách takové kvalifikační požadavky 

a jejich rozsah, aby souvisely s p edmětem ve ejné zakázky a bezdůvodně nebránily 

dodavatelům v účasti. K objasnění této povinnosti je z ejmý text z kontrolního jištění: 

„Zadavatel tak musí při vymezení požadované kvalifikace opravdu pečlivě zvážit, 
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 str. 8, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 

Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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zda jsou veškeré stanovené kvalifikační předpoklady skutečně nezbytné pro zajištění 

řádného plnění veřejné zakázky prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného 

dodavatele a zda nevedou k nedůvodnému omezení těch dodavatelů, kteří jsou jinak 

objektivně schopní splnit veřejnou zakázku řádně, včas a za dodržení veškerých 

právních předpisů i jiných relevantních pravidel.“26
, 

 veškeré požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, s nimi spojená 

doporučení apod. musí být v plném souladu se ZVZ, 

 pokud dodavatel vyplní dokument, který zadavatel vyžadoval, musí tento dokument 

splňovat zákonem stanovené obsahové náležitosti, 

 zadavatel nemůže p i posouzení kvalifikace postupovat tak, aby nap . pod dojmem 

dokladů p edložených v nabídkách uchazečů zvolil výklad stanovených požadavků 

na prokázání splnění kvalifikace, který by fakticky vedl k jejich zmírnění nebo naopak 

zp ísnění. 

Zadavatel je oprávněn umožnit dodavatelům doplnění dokumentů, či informací k objasnění 

kvalifikace, pokud není z ejmá z dokumentů, které byly součástí nabídky. Zadavatel 

nepostupuje v rozporu se zákonem, pokud objasnění nep ipustí, ale je na místě upozornit, 

že nevyužití tohoto práva může vést k nehospodárnému vynakládání ve ejných prost edků, 

což by bylo v rozporu s jiným právním p edpisem. Zadavatel musí pečlivě vážit, 

jakých prost edků užije. Je na výkladu kontrolních orgánů, kdy by mohlo jít k tíži 

zadavatele, že práva nevyužil. 

Konkrétní pochybení zadavatele: 

„Zadavatel v části zadávací dokumentace označené „Další požadavky zadavatele“ uvedl, 

že je uchazeč povinen ve své nabídce předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě. Tento požadavek se tedy vázal k osobě uchazeče 

a jednalo se tak o nezákonný kvalifikační předpoklad, bez ohledu na to, že ho zadavatel 
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 str. 10, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů 
[online]. Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
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označil jiným způsobem. Požadavek na pojištění si mohl zadavatel stanovit pouze ve vztahu 

k uchazeči, se kterým měla být uzavřena smlouva, např. v rámci obchodních podmínek 

nebo podmínek poskytnutí součinnost nezbytné k uzavření smlouvy. Skutečnost, zda jsou 

uchazeči v požadovaném rozsahu pojištěni ještě před uzavřením smlouvy na veřejnou 

zakázku, nijak nesouvisí s předmětem veřejné zakázky či skutečnými potřebami zadavatele. 

Zadavatel tak porušil zásadu zákazu diskriminace, kterou byl vázán podle § 6 odst. 1 

ZVZ.“27
 

„Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

zcela v souladu se ZVZ, avšak zároveň doporučil dodavatelům prokázat splnění části 

kvalifikace prostřednictvím přiloženého vzoru souhrnného čestného prohlášení o splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až k) ZVZ 

a o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. V daném 

dokumentu však nebyly uvedeny údaje týkající se kvalifikačního předpokladu podle § 53 

odst. 1 písm. f) ZVZ ve vztahu ke spotřební dani. Uchazeč, veden snahou splnit veškeré 

požadavky zadavatele, použil poskytnutý vzor, aniž by si všiml výše uvedeného nedostatku. 

Ten nebyl odhalen ani při posouzení kvalifikace a zadavatel, po provedení výběru 

nejvhodnější nabídky, s daným uchazečem uzavřel smlouvu. Vlivem pouhého 

administrativního nedopatření tedy došlo k uzavření smlouvy s uchazečem, 

který neprokázal splnění kvalifikace v zákonném rozsahu. Zadavatel tak v důsledku 

administrativního pochybení nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1, a § 60 odst. 1 ZVZ 

a porušil zásadu transparentnosti, kterou byl vázán podle § 6 odst. 1 ZVZ.“28
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 str. 9, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů [online]. 
Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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 str. 11, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů 

[online]. Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
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7. Neprůkazné stanovení kritéria ekonomické výhodnosti. 

V současné právní úpravě ZZVZ již existuje jediné kritérium pro hodnocení ve ejných 

zakázek. Toto kritérium je ekonomická výhodnost, kterou lze hodnotit pomocí: 

 nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, 

 poměru nákladů životního cyklu a kvality, 

 nejnižší nabídkové ceny, 

 nejnižších nákladů životního cyklu. 

V těchto p ípadech zadavatel musí vždy jasně a srozumitelně stanovit dílčí kritéria kvality 

a v zadávací dokumentaci stanovit průkazný postup hodnocení. Nevhodná, nejasná 

a netransparentní hodnotící kritéria mohou zap íčinit podání vzájemně neporovnatelných 

nabídek nebo mohou vést k výběru nabídky odporující záměru zadavatele po ídit plnění 

s nejlepším poměrem užitné hodnoty a ceny. 

Konkrétní pochybení zadavatele: 

„Zadavatel v rámci zvoleného základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídky stanovil dílčí hodnotící kritéria „nabídková cena“ s váhou 60 %, „provozní 

náklady“ s váhou 20 %, „kvalita plnění“ s váhou 10 % a „délka záruční doby“ s váhou 10 

%, aniž by blíže specifikoval jejich obsah a způsob hodnocení. V případě dílčího kritéria 

„provozní náklady“ zadavatel s ohledem na poměr výše pořizovacích nákladů 

a provozních nákladů (které lze jinak souhrnně označit za náklady životního cyklu) 

nevhodným způsobem oddělil toto „cenové“ kritérium od nabídkové ceny a přidělil 

mu neadekvátní váhu. V případě dílčího kritéria „kvalita plnění“ pak nebylo vůbec zřejmé, 

na základě jakých skutečností a jakým způsobem mají být podané nabídky hodnoceny. 

Konečně v případě dílčího kritéria „délka záruční doby“ zadavatel nestanovil maximální 

hodnotu odpovídající jeho skutečným potřebám, čímž uchazečům umožnil nabídnout 

nereálné hodnoty přesahující skutečnou technickou i morální životnost pořizovaného 

výrobku a negativně ovlivnit výsledek hodnocení. Zadavatel tak nedodržel postup 
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stanovený v § 78 odst. 4 a porušil zásadu transparentnost, kterou byl vázán podle § 6 odst. 

1 ZVZ.“29
 

8. Technické (administrativní) pochybení s dopadem na porušení zásad § 6 ZZVZ. 

 zadavatel stanovil zadávací lhůtu s uvedením konkrétních časů a pohyboval 

se na hranici zákonných lhůt; nesprávným výkladem počítání času nakonec stanovil 

lhůtu kratší, 

 zadavatel v souladu se zákonem poskytuje informace k objasnění zadávací 

dokumentace, avšak s poskytnutí informací opomíná prodlužovat zadávací lhůtu podle 

zákona, 

 zadavatel může p ed uzav ením smlouvy provést drobné administrativní změny 

nad rámec zadávací dokumentace, avšak nesmí provést podstatnou změnu smlouvy, 

která by měla vliv na výběr nejvýhodnější nabídky, 

 za podstatnou se považuje taková změna, která by rozší ila p edmět ve ejné 

zakázky, která by za použití v původním zadávacím ízení umožnila účast jiných 

dodavatelů, která by za použití v původním zadávacím ízení mohla ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky, nebo která by měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy 

ve prospěch vybraného uchazeče; 

 změna „spot ebního koše“ zadávacího ízení – nákup mimo spot ební koš – 

tuto skutečnost nejlépe vystihují konkrétní pochybení zadavatele: „Na základě 

zadávacího řízení, ve kterém byla základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková 

cena za vzorový „nákupní koš“ blíže specifikovaných položek jako předmětu rámcové 

smlouvy, uzavřel zadavatel rámcovou smlouvu na dodávky kancelářských potřeb 

s jedním uchazečem. V příloze rámcové smlouvy byl uveden položkový ceník. Následně 

při zadávání jednotlivých veřejných zakázek zadavatel jednak od dodavatele 

objednával zboží zcela mimo „nákupní koš“, tedy předmět rámcové smlouvy. 
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 str. 13, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů 
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Zadavatel tak na základě rámcové smlouvy pořídil zboží, jehož cena vůbec nebyla 

předmětem soutěže před uzavřením dané rámcové smlouvy. Dále u zboží, které bylo 

součástí předmětu rámcové smlouvy, pak umožnil dodavateli, aby ho zadavateli nabídl 

za vyšší ceny, než byly stanoveny v příslušné příloze rámcové smlouvy. Zadavatel 

tak nedodržel postup stanovený v § 89 odst. 8 a § 92 odst. 5 ZVZ v návaznosti na § 82 

odst. 7 písm. a) až d) a porušil zásady transparentnosti a zákazu diskriminace podle 

§ 6 odst. 1 ZVZ.“30
 

 zadavatel nezabezpečí transparentní zve ejnění zadávací dokumentace a neprovádí 

aktualizace všech zve ejněných částí na všech místech, 

 neuve ejnění uzav ené smlouvy v registru smluv a zve ejnění výsledku hodnocení 

zadávacího postupu, 

 „Související úkony považují za zbytečnou administrativní zátěž a zlehčují jejich 

význam.“31
. 

9. Nedostatečná archivace a rozsah dokumentace ve ejné zakázky. 

Základní princip transparentnost je založen na p ezkoumatelnosti kroků zadavatele, 

k čemuž jednoznačně slouží zadávací dokumentace, jenž je součástí dokumentace ve ejné 

zakázky. Pokud zadavatel nedoloží jakýkoliv krok, či nějaké rozhodnutí, postupuje 

v rozporu se zásadou transparentnosti. Nejsou-li veškeré úkony zadavatele ádně 

zdokumentovány, je nep ezkoumatelné, zda skutečně postupoval v souladu se ZZVZ. 

Závěrem této podkapitoly je t eba upozornit na rozdíly p ístupů kontrolních orgánů 

k nedostatkům zjištěných u ve ejných zadavatelů. Poznatek vyplývá z poskytnutých 

informací od kraje, kde uvádí nedostatky, které jsou zjevně v rozporu s § 6 ZZVZ 

                                                 
30

 str. 15-16, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů 
[online]. Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 

31
 str. 17, Vybrané aspekty zadávání ve ejných zakázek s p íklady nejčastějších pochybení zadavatelů 

[online]. Praha: EU - Evropské investiční a strukturální fondy, MŠMT [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/informace_k_verejnym_zakazkam/Vybrane_aspekty_zadavani_VZ_

OP_VVV.pdf 
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jako „pouhé“ nedodržení součinnosti ve vztahu k z izovateli, nebo porušení p edpisů 

z izovatele (nap . nedoložení průzkumu trhu, nejasnost v průzkumech trhu, prokázání 

ve ejného výdaje fakturou apod.), avšak tato pochybení neklasifikuje jako porušení zásad 

zadávání ve ejných zakázek. 

2.3 Porovnání činnosti zadavatelů s implementací kontrolních závěrů 

V návaznosti na zevšeobecnění nedostatků p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu 

u ve ejných zadavatelů ve ejného subjektu ve školství budou popsány konkrétní postupy 

zadavatele. Vzhledem k tomu, že v rámci p ípravy podkladů k vypracování této bakalá ské 

práce nebyli zadavatelé ochotni poskytnout zadávací dokumentaci, vychází tato 

podkapitola z ve ejně dostupných zdrojů (elektronická tržiště, elektronické nástroje a 

profily zadavatelů). 

2.3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ 

a MŠ Zákupy“32
 

 zadavatel ZŠ a MŠ Zákupy, p.o., zastoupená editelem. 

P edmětem ve ejné zakázky je po ízení interaktivní techniky, softwaru a dalšího vybavení 

pro ZŠ a MŠ Zákupy. Základní výčet p edmětu zakázky je určen obecně bez uvedení 

konkrétního technického provedení. Technická specifikace v zadávací dokumentaci 

je uvedena na konkrétní technické provedení a konkrétní využití technologie, 

avšak v souladu s požadavky § 6 ZZVZ je uvedeno, že zadavatel p ipouští jiné obdobné 

technické provedení. Další položky p edmětu zakázky jsou uvedeny jako minimální, 

nebo jako obecná na trhu volně dostupná technologie. 

Část zadávací dokumentace „zpracování ceny“ je jasné a průkazné. Zadavatel uvádí 

hodnotu p edpokládané hodnoty zakázky: 

 ze zadávací dokumentace není možné provést analýzu, zda tento postup zadavatele 

není v rozporu s doporučením závěrů institucí EU, kdy existuje riziko nehospodárného 

nakládání s ve ejnými prost edky. 

                                                 
32

 Zakázky na dodávky - Oficiální stránky města Zákupy [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 
http://www.zakupy.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/zakazky-na-dodavky/ 
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Jako základní hodnotící kritérium uvádí zadavatel nejnižší nabídkovou cenu: 

 hodnotící kritérium je chybně uvedeno v rozporu s § 114 ZZVZ, kde má být uvedeno 

kritérium ekonomická výhodnost s dílčím kritériem nejnižší nabídkové ceny se 100 % 

vahou; 

 z postupu pro hodnocení není z ejmé, zda zadavatel bude hodnotit dle nabídkové ceny 

s DPH, nebo bez DPH. 

Zadavatel stanovil rozsah požadované kvalifikace v rozsahu ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ 

formou čestného prohlášení v originále. Zároveň stanovil profesní způsobilost v rozsahu 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ, kdy zadavatel stanovil p edložení k nabídce v prosté kopii: 

 zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil postup pro p edložení originálu 

nebo ově ených kopií dokumentů o kvalifikace podle § 86 ZZVZ. 

Z dostupného záznamu o provedení hodnocení vyplývá, že byly obdrženy 2 nabídky 

od oslovených dodavatelů, kte í splnili kvalifikaci a zadávací podmínky. Oba dodavatelé 

jsou plátci DPH, proto komise ne ešila problém s hodnocením nabídek z důvodu 

nestanovení podání nabídek s DPH, nebo bez DPH. 

2.3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup drogerie“33
 

 zadavatel ZŠ Karlovy Vary, p.o. zastoupená editelem školy. 

P edmětem ve ejné zakázky je po ízení drogerie pro ZŠ Karlovy Vary. Zadavatel v části 2 

výzvy uvádí p edpokládanou hodnotu zakázky bez DPH s dovětkem, že cena je maximálně 

p ípustná (ve výši 99 500 Kč) a nabídky, které tuto hodnotu p ekročí, budou vy azeny.  

 

 

 

                                                 
33

 VE EJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU,ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, POŠTOVNÍ 
19, 360 01 KARLOVY VARY, NÁKUP DROGERIE [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 
https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/verejna-zakazka-maleho-rozsahuzakladni-skola-karlovy-vary-postovni-

19-360-01-karlovy 
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V části 4 výzvy zadavatel uvádí, že způsob hodnocení je nejnižší nabídková cena bez 

DPH: 

 zadavatel uvádí hodnotící kritérium v rozporu s § 114 ZZVZ, podle kterého 

je základním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnost s dílčím kritériem 

hodnocení nejnižší nabídková cena s vahou hodnocení 100%, 

 zadavatel v zadávací dokumentaci neuvádí, jak má být vytvo ena nabídka 

od dodavatele, který je neplátce DPH. 

Zadavatel v části 5 výzvy uvádí, že požaduje doložit k nabídce neově enou kopii 

živnostenského listu a neově enou kopii výpisu z obchodního rejst íku, pokud jsou v něm 

vedeni: 

 zadavatel nestanovil, jakou kvalifikaci po dodavatelích požaduje, resp. není stanoveno, 

že musí mít oprávnění podnikání ve vtahu k p edmětu zakázky (nabídku dle zadávací 

dokumentace může podat nap . i prodejce aut), 

 zadavatel nepožaduje p edložení originálu nebo ově ených dokumentů kvalifikace 

obdobně k § 86 ZZVZ (není v rozporu se známými výklady). 

Zadavatel stanovuje v části 7 výzvy způsoby doručení nabídek jako osobně na sekretariát 

ZŠ, doporučeně poštou na adresu ZŠ, nebo elektronicky na mail (uveden ve výzvě): 

 zadavatel nestanovil formát nabídky mailem, kdy existuje riziko, že zadavatel 

se seznámí s nabídkou p ed uplynutím doby k podání nabídek. 

V části 9 zadavatel uvádí požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky, 

konkrétně, že nabídka musí být v písemné podobě a podepsána oprávněným zástupcem 

dodavatele. Nabídka má být p edložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. 

Obálka má být uzav ena a označena. V p ípadě elektronické nabídky mají dodavatelé uvést 

do p edmětu zprávy „nákup drogerie“: 

 výše uvedené zadávací podmínky nejsou zcela jasné, stanovují podmínky, které není 

možné p i podání nabídky mailem splnit, protože nabídka by byla v rozporu 

se zadávacími podmínkami, 
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 úkony s nabídkou dodavatele v elektronické formě mailem jsou po jejím obdržení 

značně netransparentní. 

V zadávací dokumentaci v části 10 výzvy jsou uvedeny podmínky pro možnost p ekročení 

výše nabídkové ceny, kterými jsou nákup jiného zboží než toho, které je uvedeno 

v poptávce a jehož rozsah mu nebyl p i vypisování soutěže znám a změní-li se daňové 

p edpisy: 

 zadávací dokumentace si navzájem odporují a p i postupu podle části 10 zadavatel 

porušuje vlastní zadávací podmínky, 

 z uvedeného popisu není z ejmé, co zadavatel vlastně poptává a jak může dodavatel 

nabídnout jiný druh zboží nebo služby 

V části 12 si zadavatel vyhrazuje právo, mimo jiné, změnit termín a rozsah plnění 

„v závislosti na přidělení finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání“34
: 

 toto vyhrazené právo zavádí do zadání netransparentnost (nesrozumitelnost 

a nejasnost), jelikož dodavatelé nevědí, co mají nabízet, musí být p ipraveni na změnu, 

která není dop edu známá. Není z ejmé, co zadavatel myslí v závislosti na efektivnosti 

vynakládání prost edků, není tedy známo, co vede zadavatele ke změnám poptávky. 

V p íloze zadavatel uvádí výčet „drogerie“, který stanovuje p esné technické provedení 

a obchodní značky, bez uvedení možnosti obdobného technického provedení, 

což je v rozporu se zásadami uvedených v § 6 ZZVZ. 

Výše popsané konkrétní ve ejné zakázky malého rozsahu popisují reálnost pochybení 

zadavatelů dle zjištění institucí Evropské unie. Na základě teoretických poznatků 

uvedených v této bakalá ské práci v porovnání se zjištěnými nedostatky v praktické části 

práce se lze domnívat, že zakázka zadavatele ZŠ Karlovy Vary je zadána v rozporu 

se ZZVZ, protože vykazuje znaky netransparentnosti a diskriminace. Zadavatel sice uvádí, 

                                                 
34

 část 12 Výzva více zájemcům k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu (zadávací 
dokumentace), VE EJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU,ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, 
POŠTOVNÍ 19, 360 01 KARLOVY VARY, NÁKUP DROGERIE [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 
https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/verejna-zakazka-maleho-rozsahuzakladni-skola-karlovy-vary-postovni-

19-360-01-karlovy 
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že zakázka je zadána mimo režim ZZVZ, ale ustanovení § 6 ZZVZ je závazné pro všechny 

ve ejné zadavatele a pro všechny typy ve ejných zakázek, tedy včetně zakázek malého 

rozsahu. 

Pro úplnost praktické části práce uvádím, že v rámci získávání podkladů pro vypracování 

práce byly na různých internetových stránkách uve ejněny zadávací dokumentace, 

které dle znalostí z této práce odpovídaly požadavkům § 6 ZZVZ. Vysoká kvalita zadávací 

dokumentace byla z ejmá u zadavatelů, jejichž dokumentaci zpracovávala externí 

poradenská firma. 
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Závěr 

Úvodními p edpoklady této bakalá ské práce byla hypotéza, že vzhledem k rozdílným 

zdrojům rozpočtu organizací se p edpokládají rozdílné možnosti s jejich nakládáním, 

závazná a volná pravidla s hospoda ením. Cílem této bakalá ské práce bylo analytickým 

způsobem provést komparaci pravidel vynakládání prost edků u jednotlivých školských 

organizací a pokusit se zjistit, zda se ve ejné zakázky malého rozsahu ídí pouze 

základními zásadami podle zákona (myšleno § 6 ZZVZ) a jednotliví z izovatelé, potažmo 

resort školství mládeže a tělovýchovy neurčuje další pravidla pro tento typ zakázek. 

V rámci teoretických východisek byly stanoveny p edpoklady pro práci s ve ejnými 

zakázkami malého rozsahu, na které byla tato práce zamě ena. Provázáním procesu 

ve ejných zakázek a úkolů finanční kontroly vzniká pro vedoucího orgánu ve ejné správy 

nástroj pro hospoda ení s ve ejnými finančními prost edky, jejich smyslem 

je zabezpečování pot eb organizace podle stanovených cílů v souladu s obecně závaznými 

normami a vnit ními p edpisy. 

Ve ejné subjekty ve školství byly pro pot eby této bakalá ské práce definovány jako školy, 

školky, které hospoda í i s prost edky státního rozpočtu a jsou z pohledu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve ejnými zadavateli. Důvody zájmu 

o ve ejného zadavatele není náhodná, jelikož disponuje právy uzavírat smluvní vztahy 

a zabezpečovat pot eby organizace. Teoretickým vymezením je dáno, že ve ejný zadavatel 

musí své rozhodování podrobovat analýze ekonomických veličin, kterými jsou zejména 

hospodárnost, účelnost a efektivnost. V rámci zákonnosti jsou tyto veličiny striktně 

definovány zákonem. P i rozhodování o uvedených ekonomických veličinách je ve ejný 

zadavatel zároveň povinen ídit se procesními pravidly pro zadávání ve ejných zakázek. 

Tato práce byla zamě ena na procesní pravidla a rozhodování zadavatele ve ejných 

zakázek malého rozsahu. Volba takových zakázek nebyla náhodná, jelikož  zákon o 

zadávání ve ejných zakázek tuto problematiku vymezuje jako výjimku ze zákona, kdy je 

ve ejný zadavatel povinen se ídit pouze obecnými zásadami podle § 6. Těmito zásadami 

jsou transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace a p imě enost. 

V rámci získávání poznatků pro zpracování této bakalá ské práce vyplynulo obecné 

chápání zkoumané problematiky jako volné zabezpečování pot eb organizace. 
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Lze se setkat i s názorem, že je možné opravdu volně hospoda it, a do limitu, 

který je stanoven pro ve ejné zakázky malého rozsahu, může zadavatel „nakupovat“ 

od jakéhokoliv dodavatele. 

V praktické části práce bylo provedeno dotazníkové šet ení mezi zájmovými ve ejnými 

subjekty ve školství, které bylo zamě eno na zjišťování názoru na ve ejné zakázky malého 

rozsahu z hlediska náročnosti na procesní postupy, využívání lidských zdrojů 

k zabezpečení oblasti, vzdělávání personálu a provádění kontroly dodržování procesních 

pravidel podle zákona. 

Zajímavým výstupem je poznatek, že prost ednictvím tohoto typu ve ejných zakázek 

se vynakládá objem u jednotlivých subjektů do výše 2 mil. Kč (73,3% dotázaných 

respondentů). Tento údaj vede k zamyšlení, zda existuje malý záměr provozních pot eb, 

nebo jsou uvažované subjekty limitované ze strany nad ízených institucí? Částečnou 

odpověď nacházíme ve výstupech ze šet ení, kdy 29 % respondentů opravu odpovědělo, 

že jsou zabezpečováni od nad ízených, pouze 50 % odpovědělo, že si tuto formu 

hospoda ení zabezpečuje samotná organizace. Zajímavým ukazatelem je zjištění, 

že problematikou se zabývá většinou samotný management organizace (většinou p ímo 

editel/ka), nebo si k zabezpečení nalezení dodavatele kupují službu od externího 

dodavatele. Důvodem může být komplikovanost a náročnost dané oblasti, nebo chybějící 

lidské zdroje. V horším p ípadě kombinace obojího. Avšak ze šet ení vyplývá, že si většina 

respondentů nemyslí, že si oblast zasluhuje větší pozornosti, jelikož jsou pravidla dána   

zákonem, nebo jsou postačující od nad ízené instituce. 

Na výše uvedená zjištění ze šet ení navazuje dále tato práce na praktické zkušenosti 

konkrétních subjektů. Zámyslem práce bylo provedení srovnání metodiky práce mezi 

jednotlivými zadavateli a zkušenosti zadavatelů analyzovat s obecnými závěry z vnit ních 

kontrol, které vyplývají z povinností vedoucího orgánu ve ejné správy ze zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších p edpisů, jak bylo vymezeno 

v teoretické části práce. Avšak zjištěním je, že jednotlivé organizace nejsou ochotny 

dokumentace ve ejných zakázek malého rozsahu poskytnout, pop . jak bylo konstatováno 

v obecných závěrech kontrol, dokumentace prakticky není (výdaje jsou doloženy pouze 

fakturami). Za negativní považuji zjištění, že ani oslovení z izovatelé nedisponují závěry 
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z provedených následných finančních kontrol pro oblast ve ejných zakázek malého 

rozsahu. 

Proto se práce zabývá zevšeobecněním negativních závěrů kontrol z jednoho krajského 

ú adu a získaného materiálu z nedostatků zjištěných p i kontrolních činnostech 

provedených z úrovně institucí Evropské unie. Z dostupných podkladů vyplývá, 

že problematiku ve ejných zakázek malého rozsahu nelze zjednodušovat a je t eba oblasti 

věnovat pat ičnou pozornost. Domnívám se, že lze jednoznačně vyvrátit zjištěný poznatek 

od některých zadavatelů a výsledku šet ení, že si může zadavatel volně vybírat dodavatele, 

protože procesní pravidla jsou volně nastaveny a dále poznatek, že zákon v § 6 definuje 

podmínky pro ve ejné zakázky malého rozsahu jasně a srozumitelně. 

Velmi negativní závěr této bakalá ské práce je porovnání kontrolních zjištění od dotčeného 

kraje s poznatky institucí Evropské unie. Závěry kraje jsou rozděleny na zjištění v krocích 

zadavatele vůči směrnicím (závazným pokynům) z izovatele, kde mimo jiné konstatuje, 

že zadavatel provádí neprůkazné zpracování průzkumu trhu, neohlašuje p evýšení 

nastaveného limitu k hospoda ení (konkrétně 100 000 Kč) a dokládá ve ejné zakázky 

fakturami. Následně kraj hodnotí negativní zjištění na porušení zásad § 6 ZZVZ, které jsou 

mimo uvedená zjištění v postupech v rozporu s metodikami z izovatele. Důvodem, 

proč závěr práce konstatuje, že se jedná o velmi negativní zjištění, je skutečnost, 

týkající se výsledků z kontrol institucí Evropské unie. Ta adí takové nedostatky mezi 

porušování zásad § 6 ZZVZ.  

Na základě výše uvedeného textu si lze položit otázku, zda z izovatel nemá nastaveny své 

vnit ní pokyny k ízení procesů, aby zadavatelé neporušovali zákonné postupy, ale jsou 

pouze nástrojem dohledu nad hospoda ením z izovaných organizací, ve smyslu kontroly 

objemu prost edků a věcnosti po izovaného materiálu a služeb. Nebo se lze domnívat, 

že z izovatel nemá dostatečné znalosti o porušování zákonných postupů a dopadů 

na ve ejného zadavatele z toho vyplývajících (správní delikty, porušení rozpočtové kázně, 

nebo možnosti vzniku škod na majetku státu). 

Rozsah a cíle této bakalá ské práce nedovoluje bližší zkoumání zjištěných dat a odpovědně 

odpovědět na otázky definované v závěru této práce a vyvození pat ičných doporučení. 

Pokud by šlo využít metodu syntézy, za p edpokladu dostatečně velikého zkoumaného 
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vzorku, pak by výsledky této práce doporučovaly provedení analýzy problematiky 

ve ejných zakázek malého rozsahu u ve ejného subjektu ve školství a věnovat této oblasti 

zvýšenou pozornost. Je z ejmé, že prost ednictvím ve ejných zakázek malého rozsahu není 

vynakládán větší rozsah finančních prost edků a z pohledu legislativy jsou dány podmínky 

pro větší volnost p i procesních postupech, ale stále se jedná o prost edky ve ejných 

financí, které vyžadují obez etnější hospoda ení oproti úvahám o vynakládání vlastního 

finančního majetku běžného spot ebitele. 

Doporučení není myšleno v aplikaci zákonných postupů na ve ejné zakázky malého 

rozsahu, ale provádění vzdělávání personálu na všeobecné závěry kontrol, jak to bylo 

provedeno v této bakalá ské práci a provádět důslednější kontrolu z izovatelů 

na dodržování zásad § 6 ZZVZ a zejména zvýšit transparentnost (doložitelnost) zadávacích 

dokumentací. 
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PŘÍLOHA 1 

 

Dotazník 



Oblast realizace VZMR u organizace, nebo u zřizovatele (centrálně). 

1. Máte u Vaší organizace specializované pracoviště k realizaci veřejných zakázek malého 

rozsahu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

2. Kdo u Vaší organizace zpracovává podklady pro VZMR? Zabezpečujete k realizaci VZMR 

externí poradenské služby? 

  

 

3. Jak moc považujete za důležité realizovat VZMR přímo u Vaší organizace s cílem řídit 

proces zadávání? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

4. Jakou měrou vstupuje zřizovatel do řízení veřejných zakázek malého rozsahu? (1-vůbec, 5-

velmi) 

1 – 2 - 3 – 4 - 5  

 

Oblast existence vnitřních předpisů k řízení procesu zadávání VZMR ze stupně 

zřizovatele a uvnitř samotné organizace. 

5. Zřizovatel nemusí vydávat závazné pokyny (předpisy) protože: 

a) pravidla pro VZMR jsou zřejmá ze zákona 

b) je to záležitost vlastní organizace 

c) oblast není třeba řídit 

 

6. Za jak důležité považujete kvalitně zpracované vnitřní předpisy zřizovatele k oblasti 

VZMR? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

7. Jak důležité je pro Vás vydat vnitřní předpisy k řízení VZMR ve Vaší organizaci? (1-vůbec, 

5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 



Kvalita vnitřních předpisů zřizovatele, organizace a vzdělávání personálu v oblasti 

VZMR. 

8. Považujete zpracování vnitřních předpisů zřizovatele za dostatečně kvalitní? 

a) ano  

b) ne  

c) nevím 

 

9. Kvalitu vnitřních předpisů lze shrnout: 

a) předpisy jsou zpracované jasně a srozumitelně 

b) předpisy lze vykládat různě, což komplikuje činnost 

c) předpisy nejsou uspořádány, nedoplňují se, nebo si odporují 

 

10. Jak často absolvují Vaši zaměstnanci odpovědní za oblast VZMR školení na zadávací 

postupy a rozsah zadávací dokumentace? 

a) 1x za měsíc  

b) 1x za čtvrtletí   

c) 1x za pololetí   

d) 1x za rok 

e) vůbec 

 

11. Je nutné věnovat pozornost vzdělávání zaměstnanců zabývajících se VZMR vzdělávání? 

a) zaměstnanec se sám rychle zaučí 

b) je vytvořen dostatečný vzdělávací systém v resortu 

c) oblast je jednoduchá, vzdělávání není třeba 

 

Důležitost (rizikovost) oblasti VZMR ze strany zřizovatele, organizace a kontrolních 

orgánů. 

12. Jaký je roční objem v penězích (v mil. Kč), který představuje plnění veřejných zakázek 

malého rozsahu ve Vaší organizaci? 

a) 0 – 2  

b) 3 – 5  

c) 6 – 8  

d) více než 8  

 



13. Jak náročná je kontrola na hospodaření organizace prostřednictvím veřejných zakázek 

malého rozsahu? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 - 3 – 4 – 5 

 

14. Jak časté je chybování při zpracování zadávací dokumentace veřejných zakázek malého 

rozsahu? 

a) nevzniká riziko porušování zákona 

b) drobné administrativní nedostatky 

c) netvoří se žádná dokumentace 

 

15. Za jak stresové považujete zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u Vaší 

organizace? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Kvalifikace odměňování personálu u organizace k zabezpečení realizace VZMR. 

16. Věnujete specifickou pozornost odměňování zaměstnanců realizující VZMR? 

a) zaměstnanci jsou dostatečně placeni z tarifu 

b) odměňování lze kompenzovat pohyblivými složkami platu 

c) odměňování je nedostatečné 

 

17. Jak jsou Vaši zaměstnanci motivováni k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nad 

ostatními zaměstnanci? 

 

 

 

 

Existence a kvalita vnitřního kontrolního systému k dodržování procesu zadávání a 

hodnocení 3E (hospodárně, efektivně, účelně) 

18. Za jak efektivní považujete vnitřní kontrolní systém Vaší organizace při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

19. Jak často jsou prováděny kontroly na VZMR vnější organizací? 

 



 

20. Za jak důležité považujete možnost zadávání pomocí hodnotícího kritéria nejnižší 

nabídkové ceny? 

a) používám k hodnocení pouze nejnižší cenu 

b) používám k hodnocení pouze kvalitu 

c) nevidím v tom rozdíl 

d) předchozí právní úprava byla dostačující 

 

21. Jakou měrou preferujete zaměření hodnotícího kritéria na kvalitu před nejnižší 

nabídkovou cenou? (1-vůbec, 5-velmi) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

22.  Využili jste již při financování VZMR ve Vaší organizaci státní nebo evropské dotace? 

 a) státní dotace 

 b) evropské dotace 

 c) státní i evropské dotace 

 d) žádné 

 

23. Využili byste možnost čerpání finančních prostředků pro realizaci VZMR ze státních nebo 

evropských dotací opakovaně? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

  

24. Jak dlouho působíte ve funkci ředitele/ředitelky školy/školského zařízení? 

 a) 0 – 5 let 

 b) 6 - 10 let 

 c) 11 - 15 let 

 d) 16 - 20 let 

 e) více než 20 let 

 

25. Jaký je Váš věk? 

 a) do 30 let 

 b) 31 – 40 let 



 c) 41 – 50 let 

 d) 51 – 60 let 

 e) více než 60 let 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 

Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

1.1. Zadavatel 
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace 
Školní 347, 471 23 Zákupy  
zastoupená:  ředitelem Mgr. Čestmírem Kopřivou 
IČ: 46750428, DIČ: CZ 46750428 
 
1.2. Kontaktní adresa 
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace 
Školní 347, 471 23 Zákupy  
 
1.3. Kontaktní osoba pro zakázku 
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy 
telefon: 487883841 
e-mail: kopriva@zszakupy.cz  
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je dodání níže uvedeného interaktivní techniky, softwaru  
a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy :  

- Interaktivní tabule– 1 ks   
- Ozvučení učebny– 1 ks 
- Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů – 1 ks 
- Datový projektor– 1 ks 
- Pylonový pojezd včetně tabulových křídel pro popis křídou - 1 ks 
- Kompletní montáž – 1ks 
- Kompletní demontáž a montáž – 1ks 

 
Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. 
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. 
minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. Veškeré 
nabízené položky musí být nové, nepoužité. V případě, že dodavatel nabídne zboží, které 

ZŠ a MŠ Zákupy 
Školní 347, 471 23 Zákupy 
NAŠE č.j.:         ZŠZ – 56/2018 
VYŘIZUJE:       Čestmír Kopřiva  
TEL:                   487 883 841 
DATUM:            26.1.2018 

mailto:skola@zszakupy.cz
http://www.zszakupy.cz
mailto:kopriva@zszakupy.cz
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nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z 
důvodu nesplnění zadávacích podmínek a jeho nabídka nebude dále hodnocena. 

 
Technická specifikace předmětu zakázky (následně uvedené hodnoty jsou hodnoty 
minimálně přípustné, vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští): 
 
Interaktivní tabule (1ks) 
Interaktivní dotyková bílá tabule, ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo 
jiného předmětu. Ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Snímací 
technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání čtyř současných 
dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem 
a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, 
popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Povrch musí být určený pro promítání obrazu = 
matný, eliminovat odlesky. Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní 
bázi bez poškození povrchu. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí 
být bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky odolné. 

- Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy 
popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále musí obsahovat 
tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.  

Tabule musí mít rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha musí 
vyplňovat celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku 87“ a rozměry 1877 x 1173mm, 
s tolerancí ± 10mm. Hmotnost tabule nesmí přesáhnout 27,2 kg z důvodu požadované 
montáže na pylonový pojezd. Záruka 60 měsíců po registraci.  
 
Ozvučení učebny (1ks) 
Aktivní stereo reproduktory pro ozvučení učebny s možností montáže na zeď učebny nebo na 
požadovaný pojezd. Výkon min. 2 x 10W RMS. Záruka – min. požadovaná: 24měsíců. 
 
Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů (1ks) 
SW pro přípravu interaktivních cvičení, musí umožňovat otevřít soubor, spustit všechny 
aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu soubory s příponou .notebook  
(pedagogové mají vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto formátu a jsou na něj 
vyškoleni, nemožnost práce s tímto formátem by zadavateli způsobila mimořádné obtíže a 
další přídavné náklady). Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy 
Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být v českém jazyce. Dále musí existovat aplikace 
s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS. 
 
Datový projektor (1 ks) 
Datový projektor se speciální optikou pro ultra krátkou projekci s poměrem proj. vzdálenosti 
0,37:1 a kratší, která neoslňuje uživatele. Minimální technické parametry: světelný výkon 
3500 ANSI lumen, nativní rozlišení: WXGA ( 1280 x 800 ). Součástí projektoru musí být 
dodávka držáku, který umožní projektor instalovat na universální tabulový pojezdový systém. 
Záruka – min. požadovaná: 36 měsíců na projektor, na lampu 36 měsíců / 2000 hod.. 
 
Pylonový pojezd včetně tabulových křídel pro popis křídou (1 ks) 
Pylonový pojezd pro interaktivní tabuli a dataprojektor. Stabilní konstrukce z hliníkových 
profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm, včetně křídel pro popis křídou. 
Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. 
Záruka min. - požadovaná: 24 měsíců. 
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Kompletní montáž (1ks) 
Kompletní montáž interaktivní tabule, dataprojektoru, přídavných reproduktorů a pylonového 
pojezdu, včetně dopravy, kabeláže HDMI, VGA a audio, lištování, instalace prezentačního 
SW na řídící počítač, revize elektro. 
 
Kompletní demontáž a montáž (1ks)  
Demontáž stávající pylonové tabulí s projektorem, přestěhování do jiné učebny a opětovná 
montáž. 
 
Záruční a servisní podmínky 
Uchazeč specifikuje nabízené záruční, pozáruční a servisní podmínky k nabízenému zboží 
(délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace, adresu 
nejbližšího servisního střediska a další dle svého uvážení). 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace deklarované uchazeči v nabídce požadavkem na předvedení nabízené technologie  
v místě zadavatele. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Zadavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky nejpozději do 2.3.2018. 
Místem plnění zakázky je učebna 3.A ZŠ a MŠ Zákupy. 
 

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY 
 
Uchazeč stanoví a zpracuje cenovou nabídku. Nabídková cena bude uvedena v CZK  
a v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH. 
Každý uchazeč může podat pouze 1 variantu nabídky.  
V ceně musí být zahrnuty veškeré práce, činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu 
zakázky. Nabídková cena je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše přípustná. 
Uchazeč je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškerých podmiňujících potřeb, 
prací i ztížených podmínek, které lze při realizaci služby očekávat. Zadavatel neposkytuje 
zálohu. 
 
Pro uvedení údajů o nabídkové ceně uchazeč použije nabídkový list (příloha č. 1). 
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 2). 
 
Předpokládaná celková hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a instalace /montáže, jak je 
výše uvedeno v předmětu zakázky) činí 120.000,- Kč bez DPH, tj. 145 200,-Kč s DPH. 
 
5. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení:  29.1. 2018. 
Ukončení podávání nabídek je dne 12.2. 2018 v 10:00hod. . 
 
Nabídky se podávají na podatelnu ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, 471 23 Zákupy osobně nebo 
poštou na adresu zadavatele.  
 
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – Dodávka 
audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být 
uvedena adresa uchazeče. 
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6. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem mezi hodnocenými nabídkami pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena včetně dopravy a montáže.  
 
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  
 
Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek, nabídka bude 
obsahovat: 
1. Základní způsobilost: čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Toto prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou. 
 
2. Profesní způsobilost:  
- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, jak je uvedeno v § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují, jak je uvedeno v § 77 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 
8. PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:   
 

a) Vyplněný nabídkový list – Příloha č. 1  
b) Podepsaný a doplněný návrh smlouvy  – Příloha č. 2 
c) Požadavky na prokázání splnění kvalifikací dle předchozího bodu 7 této Výzvy, popř. další 
technická dokumentace, další relevantní údaje k posouzení splnění požadavků zadavatele. 

 
9. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího 
smluvního vztahu. 

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo 
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu. 

Otevírání obálek je neveřejné. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový list 

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy  

 

Mgr. Čestmír Kopřiva 
            ředitel ZŠ a MŠ Zákupy 
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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 4 

 
Výzva více zájemcům k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu (zadávací 

dokumentace) 



 

 Výzva více zájemcům 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(zadávací dokumentace) 

 
Zadavatel: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 

Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary  
IČ: 70933758 
zastoupené Mgr. Janem Poulou, ředitelem školy 
 
(dále jen „zadavatel“) 

 

Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu za účelem realizace 
veřejné zakázky: 
 

1) Název veřejné zakázky 
 

Nákup drogerie 
 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby 
(dále jen veřejné zakázky) 
 

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Nákup drogerie“, v rozsahu specifikovaném touto 
výzvou. 
 

Předpokládaná hodnota plnění:  99 500,- Kč bez DPH 
Předpokládaná cena je jako maximální přípustná. Nabídky uchazečů, které budou tuto cenu překračovat, budou 
z hodnocení vyřazeni. 
Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s úplnou  realizací veřejné zakázky, jejím 
komplexním předáním zadavateli.   
Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně příloh, jejíž součástí je specifikace požadavků na nákup 
drogerie pro Základní školu Karlovy Vary, Poštovní 19.  
 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
změnit termín plnění veřejné zakázky.  

Termín realizace: do 16. 3. 2018. 

 

4) Způsob hodnocení nabídek 
Základním kritériem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 

5) Požadavky na splnění kvalifikace  
Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii 
živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo 
neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené.  

 

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  
Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech 

(přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální. 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

1. Celková cena nabídky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání 
nabídky) a celková cena díla včetně DPH. 

Nabídková cena bude zahrnovat i dopravu veškerého zboží. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je 
zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) veřejné zakázky „Nákup drogerie“,  
 

 

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat, otevírání 
obálek, vyhodnocení nabídek 
Nabídky mohou uchazeči doručit  
a) osobně do sekretariátu Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary.  

b) doporučeně poštou na adresu: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 K. Vary.  



 
c) elektronicky na emailovou adresu: poulaj@zskvary.cz 

Jako předmět bude uvedeno „Nákup drogerie“  

 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 9. března 2018 do 14:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je 
za okamžik předání považováno převzetí nabídky zadavatelem. 

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 12. 3. 2018 v 14:00 hodin v kanceláři ředitele Základní školy Karlovy Vary, 
Poštovní 19. 
 

8) Další informace 
Kontaktní osobou pro případné další informace, které se týkají této veřejné zakázky je Mgr. Jan Poula,  

 725 595 502, e-mail: poulaj@zskvary.cz 

 

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. 

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. Obálka bude uzavřená a označena 
Nákup drogerie – nabídka neotvírat“.   

Na obálce dodavatel uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit. 
V případě elektronického podání nabídky uveďte do předmětu zprávy „Nákup drogerie“. 
 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

 Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 

této písemnosti) 

 Prokázání splnění kvalifikace 

 Cenová nabídka  - přílohou tohoto oddílu nabídky budou oceněné soupisy zboží.  
 Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku). 
 Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné) 

 

10) Další podmínky soutěže 
 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

- zadavatel bude požadovat nákup jiného zboží než toho, které je uvedeno v poptávce zboží a 

jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. 
- změní se daňové předpisy. 

 Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh.  

 Zadavatel oznamuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

 

12) Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

    zadávací podmínky změnit v průběhu doby pro podání nabídek s tím, že lhůta pro podání nabídek 
bude dle závažnosti změny zadávacích podmínek přiměřeně prodloužena 

 zadávací řízení zrušit bez udání důvodu 

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 
 změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na 

efektivnosti jejich vynakládání 
 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Poula, ředitel školy 

 

V Karlových Varech 28. 2. 2018 

 

Přílohy:  
Příloha č.1: Krycí list nabídky – formulář 
Příloha č.2: Poptávka zboží 

mailto:poulaj@zskvary.cz
mailto:poulaj@zskvary.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 5 

 

P íloha č. 2 poptávka zboží k výzvě více zájemcům (drogerie) 




