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ČÁST 1. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
I. – Úprava znění článku 1 – Předmět úpravy 
             
článek 1 – Předmět úpravy  
 
 1.1. Směrnice v části I. a II. upravuje zadávání veřejných zakázek na dodávky 

nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne částky 2.000.000,- 
Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce, jejihž předpokládaná 
hodnota nedosáhne částky 6.000.000,- Kč bez DPH. 

 1.3.  Pokud tato směrnice nestanoví jinak, použijí se pro zadávání zakázek malého 
rozahu analogické principy stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, zejména transparentnost, rovné zacházení a 
zákaz diskriminace. 

 
II. – Úprava znění článku 3 – Postup při zadávání, hodnocení a přidělení zakázky 
 
            3.2.   Vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě od 150 tis. Kč (včetně) 
 3.2.1. Vyhlášení veřejné zakázky ve výši od 150 tis. Kč: 
  a)  do 2.000 tis. Kč (nikoli včetně) na služby a dodávky 
  b)  do 6.000 tis. Kč (nikoli včetně) na stavební práce 
  musí vždy předcházet písemný souhlas člena rady města, nebo písemný 

souhlas primátora města s vyhlášením VZ. 
 3.2.2.  O vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě od 150 tis. Kč do 2.000 tis. Kč 

(nikoli včetně) na služby a dodávky, a do 6.000 tis. Kč (nikoli včetně) na 
stavební práce rozhoduje: 

  a) vedoucí příslušného odboru 
  b) ředitel organizace za písemného souhlasu vedoucího příslušného odboru. 
 3.2.5.    Výzva (musí být učiněna v písemné formě) obsahuje zejména následující 

údaje: 
 identifikaci zadavatele veřejné zakázky 
 věcné a časové vymezení veřejné zakázky, 
 požadavek na kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání. Tento 

požadavek stanovuje zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, 
vždy však požaduje alespoň částečný výpis ze živnostenského rejstříku, ne 
starší  90 dnů a výpis z obchodního rejstříku, jeli v něm uchazeč zapsán, 
rovněž ne starší 90 dnů. Oba doklady se předkládají ve formě prosté kopie. 
Zadavatel nesmí požadovat žádné ekonomické kvalifikační předpoklady 
(např. prohlášení o bezdlužnosti). 

 požadavek na specifikaci ceny bez DPH, DPH, a ceny včetně DPH, 
 termín a místo pro podání nabídek, 
 ustanovení, zda zadavatel připouští varianty nabídek, 
 pravidla pro hodnocení nabídek a v případě, že nabídka bude hodnocena 

podle více kriterií, jejich váhu v procentech1; zadavatel je oprávněn 
stanovovat hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pouze ve 
výjimečných případech, které je povinen písemně zdůvodnit, 

                                                           
1 Předmětem hodnocení nesmí být smluvní podmínky (typicky výše smluvní pokuty, splatnost faktur apod.). 
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 ustanovení o možnosti změny zadávací dokumentace, včetně podmínek 
provedení takové změny (rozsah, způsob informování uchazečů, 
prodloužení lhůty k podání nabídek apod.), 

 seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona2, 
 ustanovení o možnosti zrušení řízení, a to i bez uvedení důvodu, 
 závazný návrh smlouvy, do kterého uchazeči vyplní pouze relevantní údaje 

k doplnění, jinak nejsou uchazeči oprávněni návrh smlouvy jakkoli měnit. 
Porušení tohoto pravidla zakládá možnost vyloučení uchazeče z dalšího 
řízení. Závazný návrh smlouvy nemusí být přiložen v případech, kdy je 
předmět zakázky natolik specifický, že není možné tento návrh ze strany 
zadavatele vytvořit. 

 
 3.3. Hodnocení nabídek 
 3.3.3. U zakázek v hodnotě od 500 tis. Kč do 2.000 Kč (nikoli včetně) na služby a 

dodávky, a do 6.000 tis. Kč (nikoli včetně) na stavební práce rozhodne: 
  a) vedoucí odboru, na základě doporučení hodnotící komise 
  b) ředitel organizace, na základě doporučení hodnotící komise. 
 
 3.6. Změna zadávací dokumentace 
 3.6.3. Zadavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu k podání 

nabídek tak, aby uchazeči mohli adekvátně reagovat na změnu. Lhůta, o 
kterou se lhůta pro podání nabídek prodlouží, nesmí být kratší než 1 pracovní 
den. 

 
 3.4. Hodnotící komise 
 3.4.1. Pro hodnocení nabídek u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 

vyšší nežli 500 tis. Kč jmenuje zadavatel čtyřčlennou hodnotící komisi. 
 3.4.10. Připustil-li to zadavatel ve výzvě, uchazeči (či jejich zástupci), jejichž 

nabídky byly zadavateli řádně doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, mají 
možnost se otevírání obálek účastnit, stejně jako další osoby, o nichž tak 
stanoví zadavatel. 

 3.4.12. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace do skončení lhůty pro podání 
nabídek, zadavatel by měl zásadně uchazeče vyzvat k objasnění informací či 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo doložení informací a dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeče, který ani v přiměřené dodatečné 
lhůtě splnění kvalifikace neprokáže, zadavatel vyřadí. Zadavatel takového 
uchazeče bezodkladně vyloučí a odešle mu do 2 pracovních dní od 
rozhodnutí zadavatele oznámení o vyloučení. Jménem zadavatele v tomto 
případě jedná: 

  a) vedoucí odboru, na základě doporučení hodnotící komise 
  b) ředitel organizace, na základě doporučení hodnotící komise. 
 3.4.13. Podá-li uchazeč nabídku nevyhovující požadavkům zadavatele stanovených 

v zadávací dokumentaci (výzvě), zadavatel nabídku vyřadí. Zadavatel 
                                                           
2 dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona součástí nabídky musí být rovněž: 

 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

 b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu82) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
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bezodkladně nabídku vyloučí a odešle uchazečům, jejichž nabídka byla 
vyřazena, oznámení o vyloučení do 2 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodl o 
vyloučení uchazeče. Jménem zadavatele v tomto případě jedná: 

  a) vedoucí odboru, na základě doporučení hodnotící komise 
  b) ředitel organizace, na základě doporučení hodnotící komise 
 3.8. ruší se bez náhrady 
 
III. – Úprava znění článku 5  
 
 5.1. V případě veřejných zakázek na služby a dodávky s hodnotou plnění nad 

2.000 tis. Kč (včetně) a u veřejných zakázek na stavební práce s hodnotou 
plnění nad 6.000 tis. Kč (včetně) se postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v platném znění. 

 5.4. Jménem zadavatele v případě vyloučení uchazeče v průběhu procesu otvírání 
obálek a následného hodnocení nabídek jedná: 

  a) vedoucí odboru, na doporučení komise a za prokazatelného souhlasu člena 
rady města 

  b) ředitel organizace, na doporučení komise a za prokazatelného souhlasu 
člena rady města. 

 
IV. – Přílohy směrnice 
 
            Tímto dodatkem se mění příloha č. 1 směrnice a doplňuje se příloha č. 7, 8.  
 Příloha č. 1 – složení hodnotících komisí 
 Příloha č. 7 – uveřejňovací povinnosti a lhůty veřejného zadavatele - VZMR 
 Příloha č. 8 – uveřejňovací povinnosti a lhůty veřejného zadavatele 
  
V. – Schválení a účinnost dodatku č. 1 ke směrnici RM č. 1/2012 O veřejných zakázkách 
 
 Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 1/2012 O veřejných zakázkách včetně jeho přílohy č. 

1, 7, 8 byl schválen na 27. jednání Rady města Ústí nad Labem konaném dne 
17.12.2013 usnesením č. 656/13. 

 Výše uvedený dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 18. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………….... 
 Mgr. Jiří Javorčák                Ing. Vít Mandík 
         tajemník              primátor 
        Magistrátu města Ústí n.L.                  Statutárního města Ústí n.L. 
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I. – Předmět dodatku č. 2 
             
            Tímto dodatkem č. 2 se mění příloha č. 4 směrnice. 
 
  Příloha č. 4 – seznam pověřených členů Rady města 
  
 
II. – Schválení a účinnost dodatku č. 2 ke směrnici RM č. 1/2012 O veřejných zakázkách 
 
 Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2012 O veřejných zakázkách včetně jeho přílohy č. 

4 byl schválen na 1. jednání Rady města Ústí nad Labem konaném dne 25.11.2014 
usnesením č. 29/14a. 

 Výše uvedený dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 26.11.2014. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26.11.2014 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………….... 
 Mgr. Jiří Javorčák               Ing. Josef Zikmund 
         tajemník              primátor 
        Magistrátu města Ústí n.L.                  Statutárního města Ústí n.L. 
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        Výběr jednotlivých členů RM a jejich náhradníků pro účast na zadávacím řízení 
 

a) doprava, sport: 
Milan Krejčí 
Martin Hausenblas, MBA 

b) investice: 
Pavel Štěpař 
Bc. Martin Mata, MBA 

c) městské organizace, majetek města, IT: 
Martin Hausenblas, MBA 
Mgr. David Daduč 

d) bezpečnost, prevence kriminality: 
Yveta Tomková 
Bc. Martin Mata, MBA 

e) strategie rozvoje města, územní plánování, životní prostředí: 
Mgr. David Daduč 
Martin Hausenblas, MBA 

f) kultura, cestovní ruch: 
Jaroslav Haidler 
Bc. Jana Bohuňková 

g) sociální oblast: 
Bc. Jana Bohuňková 
Yveta Tomková 

h) různé: 
Bc. Martin Mata, MBA 
Martin Hausenblas, MBA 
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ČÁST I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
článek 1 – Předmět úpravy 
 
 1.1. Směrnice v části I. a II. upravuje zadávání veřejných zakázek na dodávky 

nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne částky 1.000.000 
Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předpokládaná 
hodnota nedosáhne částky 3.000.000 Kč bez DPH1. 

 1.2.   Ve vztahu k z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění2 
(dále jen „zákon“), se jedná o zakázky, které definuje § 12 odst. 3 jako 
zakázky malého rozsahu, a na jejichž zadávání se v plném rozsahu vztahují 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace3. 
Zadavatel dále nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, 
kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a 
ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií 
uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států 
k zadávané veřejné zakázce4. 

 1.3. Pokud tato směrnice nestanoví jinak, použije se pro zadávání zakázek 
malého rozsahu analogicky úprava stanovená zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v platném znění. 

            1.4.       Část III. této směrnice se vztahuje pouze na zadávání zakázek v režimu 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ust. § 18 odst. 5 zákona nemusejí být tyto zakázky zadávány v režimu zákona. 
2 „platným zněním“ je obecně rozuměno znění zákona 137/2006 Sb. účinného (nikoli jen platného) v době 
zahájení výběrového řízení. V případě novel zákona je ale vždy nutné seznámit se s přechodnými ustanoveními 
každé konkrétní novely, neboť některé z novel mohou mít vliv na již zahájené, tj. probíhající výběrové řízení. 
3 ust. § 6 odst. 1 zákona. 
4 ust. § 6 odst. 2 zákona. 
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ČÁST II. – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
článek  2 – Vybrané základní pojmy  

 
2.1.          Veřejná zakázka  

Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více 
dodavateli, jejímž předmětem je úplatné (tj. peněžité či nepeněžité) 
poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací.5 
Veřejnou zakázkou (dále jen „VZ“) není vynakládání veřejných prostředků 
bez jakéhokoliv protiplnění druhé strany (např. dotace, dary). 

 
           2.2.          Veřejná zakázka na dodávky 
                            Zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci v právním smyslu (věci movité,  

nemovité, energie, dále jen „zboží“) a to formou koupě nebo nájmu včetně 
leasingu. 

                            Nájem a nabytí nemovitých věcí nepodléhá režimu této směrnice ani zákona  
(výjimka dle § 18 zákona6). 

                            Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž 
předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služeb nebo 
stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového 
zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti 
nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění 
veřejné zakázky na dodávky7. 

            
           2.3.          Veřejná zakázka na stavební práce 
                            Zakázka, jejímž předmětem jsou stavební činnosti výslovně uvedené 

v příloze č. 3 zákona a s nimi související projektová a inženýrská činnost. 
                            Je-li však projektová nebo inženýrská činnost oddělena, jedná se o veřejnou 

zakázku na služby. 
                            Zakázkou na stavební práce je rovněž zhotovení stavby, která je výsledkem 

stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či 
inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou 
ekonomickou nebo technickou funkci8. 

 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž 
předmětem je rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení 
předmětu veřejné zakázky. 
Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce 
pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které 
zadavateli poskytuje jiná osoba9. 

 
           2.4.          Veřejná zakázka na služby 
                            Zakázka, jejímž předmětem není zakázka na dodávky nebo stavební práce10. 

                                                           
5 ust. § 7 odst. 1 zákona 
6 ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona 
7 ust. § 8 odst. 2 zákona 
8 ust. § 9 odst. 1 zákona 
9 ust. § 9 odst. 3 zákona 
10 ust. § 10 odst. 1 zákona 
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                            Zakázkou na služby je rovněž veřejná zakázka zahrnující poskytnutí 
dodávky (pokud hodnota poskytnutých služeb převyšuje hodnotu dodávky) 
nebo provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou 
základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke 
splnění veřejné zakázky na služby11. 
 

2.5.          Zadavatel 
 Zadavatelem pro účely této směrnice je: 
 a) Statutární město Ústí nad Labem  

Jménem zadavatele je zmocněn vystupovat vedoucí příslušného odboru (pro 
účely této směrnice se za vedoucího odboru považuje též vedoucí Kanceláře 
tajemníka a vedoucí Kanceláře primátora) 
b) příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává město Ústí 
nad Labem, popř. jiný subjekt naplňující znaky zadavatele dle zákona12. 

 Jménem zadavatele je zmocněn vystupovat ředitel příslušné organizace. 
        
           2.6.         Dodavatel 
                           Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 

provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel13. 

 
           2.7.          Zájemce 
                            Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v 

jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, 
který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k 
podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání 
nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na 
základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě 
zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného předběžného 
oznámení14. 

 
           2.8.          Uchazeč 
                            Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.15 
 
           2.9. Vítězný uchazeč 
 Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena zadavatelem jako nejvýhodnější 

a který bude realizovat zakázku na základě uzavřeného smluvního vztahu. 
 
           2.10.          Kvalifikace dodavatele 
                           Způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky16. 
 
           2.11.       Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
                          Předpokládaná výše peněžitého závazku bez DPH, která se stanoví podle 

druhu veřejných zakázek v souladu se zákonem17. 
                                                           
11 ust. § 10 odst. 2 zákona 
12 ust. § 2 odst. 2 písm. d) zákona  
13 ust. § 17 písm. a) zákona 
14 ust. § 17 písm. n) zákona 
15 ust. § 17 písm. j) zákona 
16 ust. § 17 písm. e) zákona 
17 ust. § 13 odst. 1 zákona 
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 Má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání 
nelze přesně vymezit, stanoví se předpokládaná cena jako celkový peněžitý 
závazek zadavatele za dobu 48 měsíců. 

 Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke 
snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené touto 
směrnicí. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení 
předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech 
částí veřejné zakázky18.  

 Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst 
předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, 
které hodlá pořídit v průběhu účetního období.19 

 
2.12.  Profil zadavatele 
 Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého 

zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám 
způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož 
internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek20. 

 
článek 3 – Postup při zadávání, hodnocení a přidělení zakázky  
 
 3.1.  Oslovení  zájemců u zakázky v hodnotě do 150 tis. Kč (nikoli včetně)  
            3.1.1.   O oslovení zájemců do 150 tis. Kč (nikoliv včetně) rozhoduje: 
                        a) vedoucí příslušného odboru,  
                           b) ředitel organizace.  
            3.1.2.      Vedoucí odboru i ředitelé organizací jsou povinni před zadáním této zakázky 

mít zjištěnou cenu obvyklou v místě a čase plnění. 
 3.1.3. Vedoucí odboru či ředitel příslušné organizace odpovídá za to, že uchazeč 

jím oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a další 
předpoklady pro úspěšnou realizaci zakázky v potřebné kvalitě a stanovené 
lhůtě. 

 
 3.2. Vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě od 150 tis. Kč (včetně) 
 3.2.1.  Vyhlášení veřejné zakázky ve výši od 150 tis. Kč: 
  a) do 1.000 tis. Kč (nikoliv včetně) na služby a dodávky, 
  b) do 3.000 tis.Kč (nikoliv včetně) na stavební práce 
  musí vždy předcházet písemný souhlas člena rady města, nebo písemný 

souhlas primátora města s vyhlášením VZ. 
 3.2.2. O vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě od 150 tis. Kč do 1.000 tis. Kč 

(nikoliv včetně) na služby a dodávky, a do 3.000 tis.Kč (nikoliv včetně) na 
stavební práce rozhoduje: 

                         a) vedoucí příslušného odboru 
                       b) ředitel organizace za písemného souhlasu vedoucího příslušného odboru. 
            3.2.3.      Vedoucí odboru i ředitelé organizací jsou povinni oslovit nejméně 3 zájemce. 
  3.2.4.    V případě, že není možné oslovit požadovaný počet zájemců, musí být tato 

skutečnost řádně písemně odůvodněna. 

                                                           
18 ust. § 13 odst. 3, 4 zákona 
19 ust. § 13 odst. 8 zákona 
20 ust. § 17 písm. x) zákona ve spojení s vyhláškou MMR č. 9/2011 Sb. 
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                         Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to 
odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky. Odůvodnění musí být 
v písemné formě. 

 3.2.5.    Výzva (musí být učiněna v písemné formě) obsahuje zejména následující 
údaje: 

 identifikaci zadavatele veřejné zakázky 
 věcné a časové vymezení veřejné zakázky, 
 požadavek na kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání. Tento požadavek 

stanovuje zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, vždy však požaduje 
alespoň částečný výpis ze živnostenského rejstříku, ne starší  90 dnů a výpis 
z obchodního rejstříku, jeli v něm uchazeč zapsán, rovněž ne starší 90 dnů. Oba 
doklady se předkládají ve formě prosté kopie. Zadavatel nesmí požadovat žádné 
ekonomické kvalifikační předpoklady (např. prohlášení o bezdlužnosti). 

 požadavek na specifikaci ceny bez DPH, DPH, a ceny včetně DPH, 
 termín a místo pro podání nabídek, 
 ustanovení, zda zadavatel připouští varianty nabídek, 
 pravidla pro hodnocení nabídek a v případě, že nabídka bude hodnocena podle více 

kriterií, jejich váhu v procentech21; zadavatel je oprávněn stanovovat hodnocení 
nabídek podle ekonomické výhodnosti pouze ve výjimečných případech, které je 
povinen písemně zdůvodnit, 

 ustanovení o možnosti změny zadávací dokumentace, včetně podmínek provedení 
takové změny (rozsah, způsob informování uchazečů, prodloužení lhůty k podání 
nabídek apod.), 

 seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona22, 
 ustanovení o možnosti zrušení řízení, a to i bez uvedení důvodu, 
 závazný návrh smlouvy, do kterého uchazeči vyplní pouze relevantní údaje 

k doplnění, jinak nejsou uchazeči oprávněni návrh smlouvy jakkoli měnit. Porušení 
tohoto pravidla zakládá možnost vyloučení uchazeče z dalšího řízení. 

 3.2.6.   Lhůta pro podání nabídky musí být zadavatelem stanovena jako přiměřená 
s ohledem na složitost zakázky, nesmí však být kratší než 5 pracovních dní. 

 
 3.3.      Hodnocení nabídek  
            3.3.1.  U zakázek v hodnotě do 150 tis. Kč (nikoliv včetně) rozhodne bez dalšího: 
                        a) vedoucí odboru  
                        b) ředitel organizace 
            3.3.2.   U zakázek v hodnotě od 150 tis. Kč do 500 tis. Kč (nikoliv včetně) rozhodne: 
                       a) vedoucí odboru, za písemného souhlasu určeného člena Rady města 
                       b) ředitel  organizace, za písemného souhlasu určeného člena Rady města 
            3.3.3.  U zakázek v hodnotě od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč (nikoliv včetně) u 

veřejné zakázky na služby a dodávky, a do 3 000 tis.Kč (nikoliv včetně) u 
veřejné zakázky na stavební práce rozhodne: 

                        a) vedoucí odboru, na základě doporučení hodnotící komise, 
                                                           
21 Předmětem hodnocení nesmí být smluvní podmínky (typicky výše smluvní pokuty, splatnost faktur apod.). 
22 dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona součástí nabídky musí být rovněž: 

 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

 b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu82) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 



Magistrát města Ústí nad Labem                        směrnice RM č. 1/2012 
O veřejných zakázkách 

13.7.2012  7/12 

                    b) ředitel organizace, na základě doporučení hodnotící komise. 
 3.3.4.   Zadavatel (hodnotící komise) hodnotí předložené nabídky výhradně podle  

pravidel, které byly uvedeny ve výzvě. Hodnocení dle jiných nežli 
uveřejněných pravidel není možné. 

             Hodnotícím kritériem je obvykle cena veřejné zakázky, nebyla-li stanovena 
další hodnotící pravidla pro posouzení ekonomické výhodnosti nabídky. 
Posuzuje-li se ekonomická výhodnost nabídky, musí být již ve výzvě 
stanovena váha jednotlivých kritérií v procentech. Předmětem hodnocení 
nesmí být smluvní podmínky (typicky výše smluvní pokuty, splatnost faktur 
apod.). 

 
 3.4.  Hodnotící komise 
 3.4.1. Pro hodnocení nabídek u veřejných zakázek  na služby a dodávky s 

předpokládanou hodnotou 500 tis Kč až  1  mil. Kč (nikoliv včetně) a u 
veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou 500 tis Kč 
až 3  mil. Kč (nikoliv včetně) jmenuje zadavatel čtyřčlennou hodnotící 
komisi. 

 3.4.2. Členem hodnotící komise je vždy jeden člen Rady města. Jeho účast je 
povinná a bez jeho účasti nesmí být jednání komise zahájeno, případně 
v jednání komise pokračováno. 

 Členem hodnotící komise je i zaměstnanec příslušného odboru nebo 
příspěvkové organizace, jehož se veřejná zakázka týká. 

            3.4.3.     Složení hodnotící komise je uvedeno v příloze č.1., seznam pověřených členů 
Rady města v příloze č. 4 této směrnice. 

  Zároveň se členy hodnotící komise jsou vždy jmenováni i jejich náhradníci. 
            3.4.4.   Jednání hodnotící komise se mohou účastnit i jiné osoby, které určí zadavatel 

(po předchozím souhlasu pověřeného člena Rady města). Jednání hodnotící 
komise se nemohou zúčastnit uchazeči, příp. zástupci uchazečů o veřejnou 
zakázku. 

 3.4.5. Hodnotící komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně tři čtvrtiny 
členů nebo jejich náhradníků. Před zahájením prvního jednání v dané věci 
zvolí komise (většinou hlasů přítomných členů) ze svých členů předsedu, 
který řídí průběh jednání komise. 

 3.4.6. Rozhoduje se většinou hlasů přítomných členů nebo jejich náhradníků. 
 Je-li názor člena Rady města odlišný od názorů dalších členů hodnotící 

komise, a trvá-li na tom člen Rady města, rozhodne o výběru nabídky Rada 
města na svém nejbližším zasedání. 

           3.4.7.   Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a 
k uchazečům podjatí, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky a 
nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky. 

            Prohlášení o nepodjatosti podepisují všichni členové hodnotící komise na 
počátku jejího prvního jednání. Vznikne-li důvod k podjatosti dodatečně, je 
člen hodnotící komise povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit 
zadavateli, ten jej musí vyloučit z další účasti v hodnotící komisi. Obdobně 
zadavatel postupuje, vznikne-li mu pochybnost o nepodjatosti některého 
člena hodnotící komise. 

 3.4.8.    O hodnocení nabídek je sepsán po jednání hodnotící komise protokol o 
hodnocení nabídek. Protokol o hodnocení nabídek musí obsahovat všechny 
relevantní skutečnosti vztahující se k hodnocení nabídky a musí být 
podepsány všemi členy hodnotící komise. Vzor protokolu je uveden v příloze 
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č. 2 této směrnice. Na žádost člena komise mající oponentní názor bude tento 
jeho názor zaspsán do prokolu o hodnocení nabídek. 

 3.4.9. Pokud tak zadavatel určí, může být komise pro otevírání obálek s nabídkami 
uchazečů ve stejném složení jako hodnotící komise. Pokud tomu tak není, 
postupuje se u komise pro otvírání obálek (složení komise, jednání) 
analogicky jako u komise pro hodnocení nabídek. 

 3.4.10.  Uchazeči (či jejich zástupci), jejichž nabídky byly zadavateli řádně doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek, mají právo se otevírání obálek účastnit, stejně 
jako další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. 

 3.4.11.  Odborná způsobilost členů hodnotící komise je vyžadována pouze tehdy, je-
li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. 

 3.4.12. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace do skončení lhůty pro podání 
nabídek, zadavatel by měl zásadně uchazeče vyzvat k objasnění informací či 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo doložení informací a dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeče, který ani v přiměřené dodatečné 
lhůtě splnění kvalifikace neprokáže, hodnotící komise vyřadí. Zadavatel 
takového uchazeče bezodkladně vyloučí a odešle mu do 2 pracovních dní od 
rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámení o vyloučení. 

 3.4.13. Podá-li uchazeč nabídku nevyhovující požadavkům zadavatele stanovených 
v zadávací dokumentaci, hodnotící komise nabídku vyřadí. Zadavatel 
bezodkladně nabídku vyloučí a odešle uchazečům, jejichž nabídka byla 
vyřazena, oznámení o vyloučení do 2 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodl o 
vyloučení uchazeče. 

 
 3.5.       Rozhodnutí o přidělení zakázky uchazeči 
            3.5.1. Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější dle stanovených pravidel. 
            3.5.2. Vítězný uchazeč jakož i neúspěšní uchazeči musí být o výsledku zadání 

zakázky bezodkladně písemně informováni (viz. příloha č. 3). Oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky musí být odesláno nejpozději do 2 pracovních 
dní od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

            3.5.3 Veřejnou zakázku lze realizovat pouze na základě uzavřené smlouvy; za 
smlouvu je pro účely této směrnice považována i písemná objednávka (která 
obsahuje veškeré relevantní údaje). Vyhotovení písemné smlouvy je nutné u 
zakázek s finančním plněním od 150 tis. Kč. 

 
 3.6 Změna zadávací dokumentace 
 3.6.1 Zadavatel si může vyhradit možnost změny ve výzvě či zadávací 

dokumentaci (toto musí písemně uvést ve výzvě či zadávací dokumentaci, 
pokud není součástí výzvy). Zadavatel tímto však nesmí podstatným 
způsobem měnit předmět a podmínky tak, že by změna podmínek de facto 
znamenala zadání nové zakázky.  

 3.6.2. Zadavatel oznámí změnu zadávací dokumentace stejnou formou, jakou 
veřejnou zakázku vyhlásil, a to za dodržení zásad v ustanovení § 6 zákona. 

 3.6.3.  Zadavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu k podání 
nabídek tak, aby uchazeči mohli adekvátně reagovat na změnu. Lhůta, o 
kterou se lhůta pro podání nabídek prodlouží, nesmí být kratší než 5 
pracovních dní. 

 3.6.4. Zadavatel dodatečnými změnami zadávací dokumentace nesmí měnit 
předmět zakázky takovým způsobem, který by byl s to objektivně znemožnit 
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či ztížit uchazečům o veřejnou zakázku se ucházet a vzbuzoval by 
pochybnosti o důvodech kroků zadavatele. 

 3.6.5. Tímto způsobem nelze upravovat hodnotící kritéria, pokud se změna netýká 
chyb, které by znamenaly nebo objektivně mohly znamenat rozpor se 
zásadami zadávacího řízení. 

 
 3.7.      Zrušení řízení 
            Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoli v průběhu zadávání až do 

doby uzavření smlouvy, je-li to odůvodněno konkrétními okolnostmi a 
pokud tuto možnost výslovně uvedl ve výzvě zájemcům. 

 
 3.8.      Námitky 
            3.8.1. Námitky lze podávat po celou dobu výběrového řízení až do uzavření 

smlouvy. Námitky podané proti zadávacím podmínkám musí  být zadavateli 
doručeny nejpozději 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání 
nabídek. Námitky proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti 
oznámení o vyloučení musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní 
dny po doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo oznámení o 
vyloučení uchazeči, který námitky podává. Námitky a veškeré procedurální 
záležitosti v průběhu zadávání zakázky podle této směrnice posuzuje a 
rozhoduje o nich osoba, která je oprávněna vystupovat jménem zadavatele23 
(tedy vedoucí příslušného odboru či příslušné organizace). 

            3.8.2.  Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od 
obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda 
námitkám vyhovuje či nikoliv. Součástí písemného rozhodnutí je i řádné 
odůvodnění. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob 
provedení nápravy. 

 
 3.9.      Archivace 
             Zadavatel24 je povinen vést přehlednou evidenci o zadávacích řízeních. 
            Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadání zakázky pro 

případnou kontrolu po dobu minimálně 10 let. Tím nejsou dotčena 
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě25. 

 
            3.10.     Smlouva, dodatky ke smlouvě 
            3.10.1. Součástí výzvy k předložení nabídky je i závazný návrh příslušné smlouvy. 

Uchazeči do návrhu smlouvy doplní pouze relevantní údaje týkající se jejich 
osoby a předmětu veřejné zakázky (zejména cena, záruční podmínky apod.), 
jinak nejsou oprávněni ve smlouvě cokoli jiného měnit či upravovat. 
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek vyloučení uchazeče 
z výběrového řízení. 

            3.10.2. S vítězným uchazečem je podepsána příslušná smlouva. Změny ve smlouvě 
nejsou připuštěny, s výjimkou oprav zřejmých chyb v psaní a počtech. 

            3.10.3. Každý případný dodatek ke smlouvě, musí být před podpisem předložen ke 
schválení příslušnému členu Rady města Ústí nad Labem. Dodatkem ke 
smlouvě nelze měnit základní parametry smlouvy26. 

                                                           
23 viz čl. 2.5. této směrnice 
24 viz čl. 2.5. této směrnice pojednávající o osobách oprávněných jednat jménem zadavatele. 
25 zákon č. 499/2004 Sb., v platném znění 
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článek 4 – Uveřejňovací povinnost zadavatele 
 
 4.1. Zadavatel veřejné zakázky s předmětem plnění převyšující částku 500.000,-  

Kč povinně uveřejní na profilu zadavatele celé znění smlouvy (příp. 
rámcové smlouvy) uzavřené na veřejnou zakázku, vč. všech jejích 
případných změn a dodatků27. Výjimku z tohoto pravidla i pro účely této 
směrnice stanoví zákon28. Neuveřejňují se informace, u kterých to vyžaduje 
ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů29. 

 4.2.  Lhůta ke splnění povinnosti dle bodu 4.1. je stanovena jako patnáctidenní od 
uzavření dané smlouvy (dodatku). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
26 zejména se jedná o ty změny, které by rozšířily předmět veřejné zakázky, mohly by ovlivnit zadávací řízení, 
měnily by ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče apod. 
27 ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb. 
28 ust. § 147a odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. 
29 např. zákon č. 101/2000 Sb. 
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ČÁST III. – NĚKTERÁ USTANOVENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ      
DLE Z.Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
 
 článek 5 
 
            5.1.    V případě veřejných zakázek na dodávky a služby s hodnotou plnění nad 1 

mil. Kč (včetně) a u veřejných zakázek na stavební práce s hodnotou plnění 
nad 3 mil. Kč (včetně) se postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

 5.2. Hodnotící komisi (členy i jejich náhradníky) a komisi pro otevírání obálek 
(členy i jejich náhradníky) vždy jmenuje Rada města. Složení hodnotící 
komise a komise pro otvírání obálek může být totožné. 

 5.3. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada města Ústí nad Labem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magistrát města Ústí nad Labem                        směrnice RM č. 1/2012 
O veřejných zakázkách 

13.7.2012  12/12 

 
ČÁST IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
článek 6 – Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
6.1.    V záležitostech touto směrnicí v části I. a II. výslovně neupravených se 

postupuje přiměřeně dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění. 

 
6.2.   Výjimku z postupu daného touto směrnicí v části I. a II. může v 

odůvodněných případech (zejména s ohledem na případnou časovou tíseň) 
udělit primátor města. Výjimka musí být udělena písemně a musí být řádně 
odůvodněna v souladu s obecnými principy zadávání veřejných zakázek30. 

 
6.3.     Tato směrnice ruší směrnici Rady města č. 3/2007, o veřejných zakázkách, 

schválenou dne 25.1.2007 usnesením RM č. 202/07, včetně všech jejích 
příloh a dodatků. 

 
6.4.       Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 13.7. 2012 
 
6.5. Přílohami této směrnice jsou: 
 1) složení hodnotících komisí 
 2) protokol o hodnocení nabídek 
 3) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
 4) seznam pověřených členů Rady města, 
 5) vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 53 
 6) vzor prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 12. července 2012 
 
 
 
 
 
 
 
                           ……………………………………….... 
                        Ing. Vít Mandík 
                                primátor 
                                                          Statutárního města Ústí n.L.     

                                                           
30 zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona. 
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článek 1 – Úvodní ustanovení 
1.1. Tímto dodatkem se ruší stávající znění článku 8 – Odpisy pohledávek ve 

znění dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním takto: 
 

V účetní evidenci se evidují jen takové pohledávky, na které může 
vzniknout právo na uspokojení v soulasu s právními předpisy. V případě, 
že se zjistí pohledávky, které jsou již po lhůtě splatnosti a nemají právní 
opodstatnění, zejména chybí k nim potřebné důkazní listiny, soud zastavil 
řízení např. pro nedostatek majetku, dědické řízení je předluženo, 
pohledávka nebyla v konkursním řízení uspokojena, pohledávka je 
prekludovaná apod., osoba, která má právní vymáhání pohledávek 
v kompetenci, navrhne takové pohledávky na vyřazení z účetní evidence. 
Vedoucí příslušného odboru, v jehož působnosti tyto pohledávky vznikly, 
rozhodne o vyřazení těchto pohledávek z účetní evidence, případně o 
následném evidování konkrétních vyřazených pohledávek v podrozvahové 
evidence (pro případnou lustraci dlužníků) a své rozhodnutí s položkovými 
seznamy pohledávek k vyřízení předá vedoucí účtárny MmÚ k zaúčtování. 
Vyřazení pohledávek z účetní evidence se provádí průběžně po celý rok. 
V rámci inventarizace se ověřuje, zda v účetnictví nejsou evidovány 
nereálné pohledávky. 

  
 

článek 2 – Rozdělovník 
2.1. Dodatek č. 1 obdrží:  

 tajemník MmÚ 
 vedoucí odborů, kanceláře tajemníka, kanceláře primátora, 

archivu MmÚ 
 

Všichni vedoucí odborů, archivu MmÚ, kanceláře tajemníka a kanceláře primátora 
prokazatelně seznámí své podřízené s tímto dodatkem. 

 
 
 
 
 
 
 

    ………………………………………..   
             Mgr. Jiří Javorčák   
                tajemník    
                         Magistrátu města Ústí n.L.  
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ČÁST 1. – ÚVOD 
1.1. Cíl směrnice  

Cílem  směrnice je stanovení postupu  k zabezpečení předběžné řídící finanční kontroly dle 

následujících předpisů v platném znění a to: zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, 

vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon provádí, § 9a zákona 128/2000 Sb. o obcích  a Směrnice RM 

č. 1/2008 Kontrolní řád. 

1.2. Návaznost směrnice tajemníka o oběhu a přezkušování účetních dokladů  na Kontrolní řád  

Směrnice RM - Kontrolní řád stanoví,  co svým podpisem příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní 

účetní v rámci předběžné řídící kontroly odsouhlasují. 

Směrnice tajemníka  o oběhu  a přezkušování účetních dokladů konkretizuje postup  příkazce operace, 

správce rozpočtu a hlavní účetní a stanovuje způsob dokladování předběžné řídící kontroly. 

Rozhodnutím primátora č. 1/2008 jsou ve smyslu § 26 odst. (1) zákona 320/2001 Sb. jmenováni-

pověřeni  zaměstnanci do funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.  

V případě, že na listinném dokladu bude podpis vedoucího odboru  coby příkazce operace,  bude tento 

jeho podpis považován souběžně za podpisový záznam dle zákona o účetnictví a rovněž i za podpis 

podle zákona o finanční kontrole viz Příloha č. 1. Obdobně toto platí i u podpisu hlavní  účetní.  

 
 
Část  2 – VÝDAJE 
2.1.  Dokladování předběžné kontroly před vznikem závazku,  

                 odsouhlasované příkazcem operace a správcem rozpočtu  

a) před podpisem smlouvy, příkazce operace a správce rozpočtu podepíší listinnou průvodku 

smlouvy předávané k podpisu viz Příloha č. 2 s textem v části formuláře pro vyjádření odboru  

„souhlasím“. Tato průvodka v kopii bude součástí jednoho originálu podepsané smlouvy, který 

bude uložen na příslušném odboru, 

b) na listinné objednávce bude připojen podpis příkazce operace a správce rozpočtu viz Příloha č. 3.  

Objednávky budou uloženy na odboru, který je vystavil, 

c) před nákupem za hotové, případně výdajů realizovaných formou šeků a platebních karet, správce 

rozpočtu a příkazce operace podepíší  platební poukaz viz Příloha č. 4, 

d) sestavy k výplatě mezd včetně souvisejících dalších operací (např. zákonné pojištění) budou 

doplněny před předáním k zúčtování podpisy příkazce operace a správce rozpočtu odboru 

kanceláře tajemníka,  

e) cestovní příkazy podepisuje příkazce operace; vedoucím odborů, primátorovi a jeho náměstkům, 

tajemník MmÚ, tajemníkovi primátor města,  

f) příspěvky příspěvkovým organizacím, městským obvodům, úhrada prokazatelné ztráty, dotace 

apod. realizované dle schváleného nebo upraveného rozpočtu podepisuje příkazce operace a 

správce rozpočtu na platebním poukazu,   
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g) daně podepisuje příkazce operace na daňovém přiznání, správce rozpočtu na platebním poukazu,  

h) sociální podporu apod. podepisuje příkazce operace a správce rozpočtu na rozhodnutí, nebo 

hromadném seznamu rozhodnutí nahrazující, 

i) finanční vypořádání podepisuje příkazce operace a správce rozpočtu na platebním poukazu. 

 

2.2.  Dokladování předběžné kontroly po vzniku závazku,                                                                                                  

 odsouhlasované příkazcem operace a hlavní účetní, případně správcem  rozpočtu  

tj. rozhodnutí o provedení úhrady 

a) realizované z bank. účtu budou odsouhlasovány  příkazcem operace a správcem rozpočtu na 

likvidačním listu viz Příloha č. 5 nebo na platebním poukazu,  

b) realizované z pokladny  jsou odsouhlasovány  příkazcem operace a správcem rozpočtu viz bod 

2.1.c),   

c) Sankce před úhradou podepisuje příkazce operace (vedoucí odboru, při jehož činnosti nebo 

nečinnosti sankce vznikla) a správce rozpočtu na platebním poukazu. V případě že na tyto výdaje 

nemá příslušný odbor ve svém rozpočtu prostředky, předloží do RM nebo ZM rozpočtové opatření 

k vytvoření zdrojů.   

d) finanční vypořádání podepisuje příkazce operace a správce rozpočtu na platebním poukazu. 

 

hlavní účetní provede formální kontrolu dokladů, případně náležitosti daňového dokladu, 

zejména zda doklad obsahuje zejména podpis příkazce operace a správce rozpočtu dle podpisového 

vzoru, popis operace, termín splatnosti, výši částky, bankovní spojení. V případě, že hlavní účetní zjistí, 

že chybí podpis příkazce operace, správce rozpočtu nebo jiný podstatný údaj pro zúčtování závazku, 

vrátí doklad příkazci operace zpět k doplnění.  Pokud účetní nezjistí nedostatky, doplní doklad o svůj 

podpis a provede účetní záznam - pořídí vznik závazku  do účetní evidence.   

 

2.3. Individuální nebo limitovaný příslib,                                                                                                  

Příkazce operace dle § 14 odst. (3) vyhlášky zajistí, aby na každém jím podepsaném dokumentu byla  

připsána poznámka  IP, což je  individuální příslib nebo poznámka LP, což je limitovaný příslib.  

Individuální příslib je konkrétní částka na danou akci schválená usnesením RM nebo ZM nebo částka,  

kterou si vymezil ve svém rozpočtu příslušný odbor na výdaj, u kterého je předem známa částka  

a konkrétní věřitel.  
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Limitovaný příslib představuje závazek, u kterého není předem známa přesná částka a věřitel. 

 
 
Část 3 – PŘÍJMY 
3.1. Předběžná kontrola před vznikem nároku příjmů        

 se liší podle toho, zda příjmy vznikají: 

 

a) bez předpisu pohledávky a to např. přijetím správního poplatku při současném vydání správního 

rozhodnutí; plněním povinností ze zákonů (např. přijaté podíly daní sdílených se státním 

rozpočtem);  plněním smluv bez předchozích znalostí absolutní výše příjmů (např. přijaté úroky od 

bank z vkladových účtů);  přijetím hotovosti za parkování vozidel na parkovištích města atd.  

V tomto případě předběžnou kontrolu provádí příkazci operací nebo jimi pověření správci 

rozpočtu v rámci přípravy rozpočtu nebo rozpočtových změn, kdy kvalifikovaným propočtem nebo 

odhadem navrhují zdůvodněnou výši příjmů. V průběhu rozpočtového roku nebo po skončení 

kalendářního roku prověřují, zda výše příjmů odpovídá původním nebo upřesněným 

předpokladům a prověřují, případně analyzují odchylky. 

 

b) s předpisem pohledávky což je účetní záznam, který provádí hlavní účetní a znamená pořízení 

vzniklé pohledávky do účetní evidence na základě účetního dokladu, vystaveného příslušným 

odborem a podepsaného příkazcem operace nebo se pořizování pohledávek provádí přímo v 

 ekonomickém informačním systému Navision  nebo DDP (daně, dávky, poplatky)   

                  

3.2.  Předběžná kontrola po vzniku nároku příjmů s předpisem pohledávky 

příkazce operace  

-svým podpisem odsouhlasí fakturu nebo jiný doklad o vzniku nároku, zejména prověří správnost 

určení dlužníka, titul (za co je uplatněn nárok), výši částky a termín splatnosti, případně jiné náležitosti 

dokládající nárok, 

-zajistí včasné vystavení a doručení faktury nebo jiné vyúčtování dlužníkovi s nárokem MmÚ na platbu 

a zajištění předání stejného dokladu v jednom vyhotovení hlavní účetní k zanesení předpisu 

pohledávky do účetní evidence, 

-v případě, že nárok na příjmy vzniká přímo ze smlouvy (nevystavuje se faktura), příkazce operace 

zajistí vyhotovení předpisu pohledávek a toto předá rovněž hlavní účetní k zanesení do účetní 

evidence. 
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- pravidelně měsíčně v systému Navision  nebo DDP sleduje zda pohledávky byly v předepsané výši a 

včas uhrazeny  v souladu se smluvními podmínkami a v případě prodlení s úhradou vystaví a dlužníkovi 

doručí doklad s předpisem úroků nebo poplatků z prodlení  a kopii stejného dokladu interním sdělením 

předá do účtárny k zanesení do účetní evidence. Obdobné platí i pro uplatnění sankcí včetně případné 

náhrady škody z důvodu neplnění dalších smluvních podmínek. V případě, že je ohrožena úhrada 

pohledávky, předá podklady k právnímu vymáhání.   

  

3.3.  Dokladování předběžné kontroly po vzniku nároku příjmů, 

a) Pohledávky zanesené do ekonomického informačního systému vystavením faktur viz Příloha č.6  

v systému Navision  se dokladují těmito fakturami, 

b) Pohledávky z pokut udělených Městskou policií (MP) pořízené zaměstnanci zařazenými na tomto 

útvaru v systému DDP se dokladují pokutovým blokem na místě nezaplaceném.  Podpis příkazce 

operace bude uveden na soupisce pokut, 

c) Pohledávky z předpisů vyhotovených odborem sociálních věcí se dokladují rozhodnutím nebo 

seznamem předpisů,   

d) Pohledávky z sankcí udělených z přestupků v dopravě pořízené zaměstnanci zařazenými na odboru 

kontroly, odd. přestupků v dopravě v systému DDP se dokladují rozhodnutím,  

e) Pohledávky z poplatků za komunální odpad  zanesené do ekonomického informačního systému 

 DDP a speciálního programu SDO společností Metropolnet, a.s. jednak z údajů evidence 

obyvatelstva  a dále pořízené zaměstnanci zařazenými na finančním odboru, inkasního odd.    na 

základě rozhodnutí s podpisem příkazce operace dle Rozhodnutí tajemníka č. 1/2004. 

f)  Pohledávky z výkonu státní správy výše neuvedené se dokladují rozhodnutím,   

g) Pohledávky pořízené na základě exekučních příkazů na bankovní účet se dokladují podpisem 

právníka nahrazujícím podpis příkazce operace 

h) Pohledávky pořízené na základě Interního sdělení vedoucího příslušného odboru (s dokladováním 

titulu pohledávky) předaného hlavní účetní (např. předpis nájemného, předpis vyúčtování náhrady 

škody atd.) se dokladují tímto interním sdělením   

 

hlavní účetní provede formální kontrolu dokladů, případně náležitosti daňového dokladu, 

zejména zda doklad obsahuje podpis příkazce operace dle podpisového vzoru, popis operace, termín 

splatnosti, výši částky. Dále prověří, zda přiložená dokumentace pohledávky dostatečně dokládá určení 

dlužníka, důvod a výši nároku města, související účetní rizika, které se při uskutečňování operace 
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mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.  V případě, že 

účetní zjistí, že chybí podpis příkazce operace nebo jiný podstatný údaj pro zúčtování pohledávky, vrátí 

doklad příkazci operace zpět k doplnění.  Pokud účetní nezjistí nedostatky, doplní doklad o svůj podpis 

a provede účetní záznam - pořídí vznik pohledávky do účetní evidence.   

 

3.4.  Vratky příjmů  

(např. přeplatků) odsouhlasuje příkazce operace a hlavní účetní 

 
 
Část  4 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝDAJE A PŘÍJMY 
4.1.   Výdaje a příjmy realizované na základě mandátních smluv  

( typu mandátní smlouvy uzavřené do dne vydání tohoto dodatku směrnice s příspěvkovou organizací 

Městské služby a společností Tommi Sever s.r.o.) měsíčně odsouhlasuje příkazce operace, správce 

rozpočtu a hlavní účetní svými podpisy na obratové předvaze předkládané mandatářem příslušnému 

odboru MmÚ. Příkazce operace průběžně zajišťuje vnitřní kontrolu dokladů jakož i celkové 

hospodaření u mandatáře v rozsahu dle mandátní smlouvy . 

 
4.2.   Podpisy jiných osob než příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 
  Na doklady, které odsouhlasuje příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavní účetní lze připojovat 

               podpisy dalších zaměstnanců nebo i externích osob. Tyto podpisy slouží pro potřeby příkazce operace,  

 správce rozpočtu nebo hlavní účetní, ale nenahrazují jejich vlastní podpisy.  

4.3.  Povinnost písemně oznámit změnu odpovědného zaměstnance uvedeného v Rozhodnutí primátora            

V případě, že dojde ke změně odpovědného zaměstnance uvedeného v Rozhodnutí primátora č. 1/2008-

Pověření k předběžné řídící kontrole, příslušný vedoucí odboru toto  písemně oznámí vedoucímu 

finančního odboru  na formuláři   Příloha č. 7-Podpisový vzor a to ihned po zjištění připravovaného 

stavu .   

  

4.4.  Úschova dokladů 

Pro úschovu dokladů vyhotovených dle této směrnice platí přiměřeně zásady platné pro úschovu 

účetních dokladů pokud v této směrnici není stanoveno jinak. 
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Část  5 – ZÁVĚREĆNÁ  USTANOVENÍ 
 
5.1. Zrušovací ustanovení: 

 Účinností této směrnice se ruší dodatek č. 7 Směrnice tajemníka č. 42/1995 o oběhu a  

 přezkušování účetních dokladů  vydaný v r. 2005 s účinností od 1.9.2005. 

 

 5.2.  Rozdělovník : 

Směrnici obdrží: 

-primátor 

-tajemník 

-vedoucí odborů, kteří s touto Směrnicí prokazatelně seznámí odpovědné zaměstnance svých odborů  

-interní auditor 

Část  6 – PŘÍLOHY Č.: 
1.  Rekapitulace funkcí dle zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole          

2. Průvodka písemnosti předávané k podpisu  

3. Objednávka                                 

4. Platební poukaz                  

5.  Likvidační list                                   

6.  Faktura (vydaná) -  daňový doklad  

7.  Podpisový vzor  

 

 
V Ústí nad Labem 2. 10. 2008 
       
 
 
      ………………………………………  
           Ing. Leoš Nergl   
                 tajemník magistrátu    



Magistrát města Ústí nad Labem Příloha č.1 ke Směrnici RM č. 1/2012 
O veřejných zakázkách

typ zakázky výše závazku bez DPH          v 
mil. Kč o výběru nabídky rozhodne počet členů 

hodnotící komise složení hodnotící komise

do  0,15 VO (ŘO)

od 0,15 vč. do 0,5
VO s písemným souhlasem určeného člena 

RM                                               (ŘO s 
písemným souhlasem určeného člena RM)

 dodávky a 
služby od 0,5 vč. do 2 VO (ŘO) komise 4 členná VO, člen RM, DČ, právník MmÚ                    

(ŘO, člen RM, VPO, právník MmÚ)
stavební 

práce od 0,5 vč. do 6 VO (ŘO) komise 4 členná VO, člen RM, DČ, právník MmÚ                       
(ŘO, člen RM, VPO, právník MmÚ)

dodávky a 
služby od 2 vč. hodnotící komise komise nejméně             

5 členná

VO (ŘO), člen RM, právník MmÚ + další 
(pokud je to ZVZ vyžadováno, alespoň 2 

členové komise jsou odborníky s ohledem na 
předmět zakázky)                          

stavební 
práce od 6 vč. hodnotící komise komise nejméně             

5 členná

VO (ŘO), člen RM, právník MmÚ + další 
(pokud je to ZVZ vyžadováno, alespoň 2 

členové komise jsou odborníky s ohledem na 
předmět zakázky)                          

ŘO ředitel příspěvkové organizace
VO vedoucí odboru

VPO vedoucí příslušného odboru MmÚ ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím

RM Rada města
DČ vedoucím příslušného odboru určený člen komise

MmÚ magistrát města Ústí n.L.

Vysvětlivky:

Složení hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek

xxx xxxveškeré
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O veřejných zakázkách 

 
 
                      Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
 
1. Název veřejné zakázky: 
2. Evidenční číslo veřejné zakázky : 
 
 
 
3. Identifikační údaje o zadavateli  
 
Název zadavatele: 
 
Sídlo:      
                                                 
Jméno osoby oprávněné jednat jménem zadavatele : 
 
 
 
4. Seznam posuzovaných nabídek  
 
číslo         název dodavatele (zájemce)            IČ /RČ              datum podání          čas podání 
nabídky                                                                                      nabídky                    nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny 
 
Číslo nabídky          Název dodavatele                  Důvod vyřazení nabídky 
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6. Popis hodnocení nabídek vč. odůvodnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek 
 
Název dodavatele                                                    Pořadí nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 
Jméno člena             Název organizace, vůči níž            RČ              Datum          Podpis 
                                 je člen v pracovněprávním  
                                 nebo obdobném vztahu 
 
      
 
 
 
 
 
 
9. Ostatní informace hodnocení nabídek 
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O veřejných zakázkách 

 
            Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
 
 
Zadavatel: 
Sídlem: 
Zastoupený: 
IČ: 
 
 
 
Veřejná zakázka : ……název………………………………………………………………….. 
 
 
 
Sdělujeme Vám, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku  
 
………………………(název)……………………………………………………………… 
byla vybrána jako nejvhodnější nabídka  společnosti 
 
…………………(identifikace společnosti)……………………………………………… 
 
 
 
Jako další v pořadí se umístili : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________         _______________________ 
Datum             Podpis 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

 
 
uchazeč ……………………………………………………………………., 

se sídlem/místem podnikání: ……………………………………………., 

IČ/RČ: …………………. 
 

o veřejnou zakázku 
 

………………………………………………………………. 
 
 
zadávanou zadavatelem:  

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
 

 
„Čestně prohlašujeme, způsobem uvedeným v § 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, že splňujeme kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 
1, písmeno a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ,k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění“. 
 
V případě, že uchazečem je právnická osoba, uchazeč současně čestně prohlašuje, že 
splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
 

 
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. 
 
 
Datum a místo:   ……………………………. 
 
 
 
………………………………………………………. 
Jméno, příjmení, funkce a podpis 

 

……………………………………………………….          otisk razítka 
Jméno, příjmení, funkce a podpis                
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Seznam a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3  
zák. č. 137/2006 Sb. 

 
 
Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle ust. § 68 odst. 3, písmeno a) 
zák. č. 137/2006 Sb., kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (pokud takový seznam 
není, kolonku uchazeč proškrtne): 
 
 
Jméno Příjmení Pozice 
   
   
   
   

 
 
 
Aktuální seznam akcionářů dle ust. § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ (pokud takový seznam není, 
kolonku uchazeč proškrtne) : 
 
jméno a příjmení/název akcionáře 
 
 
 

 
 
Prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ: 
 
Prohlašuji jako uchazeč o veřejnou zakázku, že jsem neuzavřel/a a neuzavřu zakázanou 
dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
 
 
 
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. 
 
 
 
 
Datum a místo:   ……………………………. 
 
 
………………………………………………………. 
Jméno, příjmení, funkce a podpis 

          

  
 
 
V Ústí nad Labem dne:    Razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče 
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UVEŘEJŇOVACÍ POVINNOSTI A LHŮTY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE dle směrnice Rady města č. 1/2012 

 

 Uveřejňovací povinnosti Veřejné zakázky malého rozsahu 

 
 
Zahájení ZŘ 
 

0-150 tis. (nikoli včetně) 
(3.1) 

oslovení zájemců, rozhoduje: 
a) vedoucí příslušného odboru 
b) ředitel organizace 

 
 

výzva k podání nabídek (3.2.5) 
= výzva k podání nabídek + prokázaní kvalifikace 150 tis. (včetně) – 2 mil. (služby 

a dodávky) 

                               - 6 mil. 
(stavební 
práce) 

(3.2) 

vyhlášení VZ 
(předchází souhlas člena rady/primátora) 
  rozhoduje: 

a) vedoucí příslušného odboru 
  b) ředitel organizace za písemného 

souhlasu vedoucího příslušného odboru 

 
 
Po zahájení 
ZŘ 
 
 
 
 
Po podání 
nabídek 

Lhůta pro podání nabídky 
 (3.2.6) 

 
přiměřená, nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 

Prodloužení lhůty – změna 

zadávací dokumentace 

(3.6.3) 

 

přiměřeně, nesmí být kratší než 1 pracovní den 

Oznámení o vyloučení 
uchazeče  

• neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace: 1. výzva k objasnění/doložení info + v přiměřené lhůtě  
-neprokáže: 2. bezodkladně vyloučen + do 2 pracovních dnů od 

rozhodnutí o vyloučení odešle oznámení uchazeči 
(3. 4. 12) 

• nabídka nevyhovuje požadavkům v ZD: bezodkladně vyloučen + do 2 pracovních dnů od 
rozhodnutí o vyloučení odešle oznámení uchazeči 

(3. 4. 13) 

Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky 
(3.5.2)  

 
odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
(úspěšnému i neúspěšných uchazečům)         

Povinnosti 
po výběru 
nejvhodnější
ho uchazeče 

 
Uveřejnění smlouvy - profil 

(§147a/1/a,2/a; 
4.1, 4.2) 

 
do 15 dnů od uzavření smlouvy 
 (VZ s předmětem plnění převyšující částku 500.000 bez DPH) 

Povinnosti 
po splnění 
smlouvy 

Uchovávání dokumentace  
(3.9) 

 
po dobu 10 let od uzavření smlouvy 

 

 

+ počítání lhůt dle §39/6 

    Legenda: 

§ - kde je uveden odkaz na paragrafové znění zákona, rozumí se zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

3. 4. 1. – číselný znak odkazuje na příslušné ustanovení směrnice Rady města č. 1/2012 

VZ – veřejná zakázka 

ZŘ – zadávací řízení (cca §26) 

ZD – zadávací dokumentace (§44) 
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UVEŘEJŇOVACÍ POVINNOSTI A LHŮTY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE dle z. č. 137/2006 Sb. 

 

 Uveřejňovací 
povinnosti 

OTEVŘENÉ 
ŘÍZENÍ 

ZPŘ JŘBU UŽŠÍ ŘÍZENÍ JŘSU SOUTĚŽNÍ 
DIALOG 

Před 
zahájením 
VZ 

Předběžné 
oznámení 
(§ 86) VVZ 

min. 1 měsíc 
před zahájením 
zadávacího 
řízení + součástí 
„odůvodnění“ 
§86/2;§156/1/a 

 
 
 
             nelze dle 
            § 86/3/a 

 

nepoužije se 
v případě 
§ 86/3/c 

min. 1 měsíc 
před zahájením 
zadávacího 
řízení + součástí 
„odůvodnění“ 
§86/2;§156/1/a 

nepoužije se 
v případě 
§ 86/3/b 

min. 1 měsíc 
před zahájením 
zadávacího 
řízení + součástí 
„odůvodnění“ 
§86/2;§156/1/a 

Zahájení 
ZŘ (§ 26 a 
násl.) 

VVZ (P)/ 

VVZ+UVEU (N) 
oznámení OŘ 
§ 27 
=výzva k podání 
nabídek + 
prokázaní 
kvalifikace 

výzva k podání 
nabídek § 38/1 
= výzva k podání 
nabídek + 
prokázaní 
kvalifikace 

výzva k jednání 
v JŘBÚ § 34/2 
 

 

oznámení UŘ 
§ 28/1 
=výzva k podání 
žádostí + 
prokázaní 
kvalifikace 

oznámení 
JŘSÚ § 29/1 
=výzva k podání 
žádostí + 
prokázaní 
kvalifikace 

oznámení SD 
§ 35/1 
=výzva k podání 
žádostí + 
prokázaní 
kvalifikace 

Po zahájení 
ZŘ 

Uveřejnění ZD 
(min. text. část), 
kvalifikační 
dokumentace 
(§ 48) profil 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 
(§48/2 – dodání 
části ZD-3 p. dny 
od doručení 
žádosti 
dodavatele) 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 
(§48/2 – dodání 
části ZD-2 p. dny 
od doručení 
žádosti 
dodavatele) 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 

ode dne 
uveřejnění 
oznámení ZŘ 

Lhůta pro 
doručení žádostí 
(§39/2/a,b) 

   15 dnů (P)/ 
37 dnů (N) 

15 (P) dnů / 
37 (N) dnů 

15 (P) dnů / 
37 (N) dnů 

Lhůty (min.) pro 
podání nabídky 
(§39/3) 

22 dnů (P)/ 
52 dnů (N) 

15 dnů (P)/ 
nelze (N) 

dle uvážení 
zadavatele 
(§34/2/g) 

15 dnů (P)/ 
40 dnů (N) 

dle uvážení 
zadavatele 
(§29/4/c) 

dle uvážení 
zadavatele 

(§35/3) 

Významná VZ + 

½ (§16a; §39/4) 

33 dnů (P)/ 
78 dnů (N) 

  23 dnů (P)/ 
60 dnů (N) 

  

Zkrácení lhůty  
(§ 40/1) – 
uveřejnění celé ZD s 
oznámením OŘ,UŘ 

 
- 5 dnů 

 
 

  
- 5 dnů 

  

Prodloužení 
lhůty (§40/2) 

                  • ZD nebyla zaslána ve lhůtě dle §48, 49 (viz výše) 
Zadavatel přiměřeně prodlouží  • dodatečné informace k ZD nebylo zasláno ve lhůtě dle §48, 49 
lhůtu pro podání nabídek pokud: • nabídky mohou být podány pouze po prohlídce místa plnění 

Prodloužení 
lhůty – úprava 

zadávacích 
podmínek (§40/3) 

prodloužení – lhůty pro podání žádostí o účast v ZŘ/pro podání nabídek: 
 
•dle povahy změny – přiměřeně  
• změna způsobilá rozšířit okruh dodavatelů – znovu původní délka lhůty 

Uveřejnění 
odůvodnění 
(§156) profil 

do 3 p. dnů od 
uveřejnění 
oznámení o 
zahájení ZŘ 

nelze dle 
 

          §156/6/a 

nepoužije se 
v případě 
§156/6/c 

do 3 p. dnů od 
uveřejnění 
oznámení o 
zahájení ZŘ 

nepoužije se 
v případě 
§156/6/b 

do 3 p. dnů od 
uveřejnění 
oznámení o 
zahájení ZŘ 

Uveřejnění 
dodatečných info 
k zadávacím 
podmínkám 
(§49/1,2) profil 

 
do 4 p. dnů po 
doručení 
žádosti o 
dodatečné info 

 
do 3 p. dnů po 
doručení žádosti 
o dodatečné info 

 
 
                            do 4 p. dnů po doručení žádosti o dodatečné info 
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Po podání 
nabídek 

Oznámení o 
vyloučení 
uchazeče 
(uchazeč/profil) 

bezodkladně po 
rozhodnutí o 
vyloučení *-
oznámí 
uchazeči 

bezodkladně po 
rozhodnutí o 
vyloučení* – na 
profilu, pokud si 
to vyhradil v ZD 
(§60/2, §76/6, 
§77/6) 

bezodkladně po rozhodnutí o vyloučení- oznámí uchazeči – v případech: 
§60/2 – nesplnění kvalifikace 
§69/3 – dodavatel podá více nabídek, je subdodavatelem jiného dodavatele 
§71/11 – nabídka nevyhoví požadavkům v §71/9 
§76/6 – nesplnění požadavků při posouzení nabídek dle §76/1 
§77/6 – nesplnění požadavků při mimořádně nízké nabídkové ceně 
*platí i pro ostatní řízení (pokud se neřídí výjimkou u ZPŘ) 

Opožděně 
podaná nabídka 
(§71/6) 

 
bezodkladně  
– zadavatel vyrozumí dodavatele, že jeho nabídka byla podána opožděně a pohlíží se na ni, jako by nebyla podána 

Oznámení o 
výběru 
nejvhodnější 
nabídky 
(§81/3,4) dotčený 
zájemce/profil 

do 5 p. dnů po 
rozhodnutí – 
dotčeným 
zájemcům 
(§81/3) 

do 5 p. dnů po 
rozhodnutí - na 
profilu, pokud si 
to vyhradil v ZD 
(§81/4) 

 
 
                     do 5 p. dnů po rozhodnutí – dotčeným zájemcům (§81/3) 

Povinnosti 
po výběru 
nejvhodněj
šího 
uchazeče 

Uzavření 
smlouvy (§82/4) 
+oznámení 

do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek 
(odmítne-li  výherce –> 2., 3. uchazeč - lhůta 15 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy (§82/4) 
+ bez zbytečného odkladu oznámí informaci o uzavření smlouvy 2., 3. uchazeči (§82/6) 

Uveřejnění 
smlouvy - profil 
(§147a/1/a,2) 

 
do 15 dnů od uzavření smlouvy  

Oznámení o 
výsledku ZŘ 

(§83/1) VVZ 

 
do 15 dnů od uzavření smlouvy 

Písemná zpráva 
zadavatele 
(§85/4) profil 

 
do 15 dnů od ukončení ZŘ 

Oznámení o 
zrušení zakázky 
(§84/7,8) VVZ 

do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí  
(§84/7) 
do 2 p. dnů zájemcům, uchazečům 

 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí (§84/7) 
do 2 p. dnů zájemcům, uchazečům (§84/8) 

Povinnosti 
po splnění 
smlouvy 

Výše skutečně 
uhrazené ceny 
(§147a/1/b, 3) 
profil 

 
do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo pokud smlouva přesahuje 1 rok potom do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku uveřejní cenu uhrazenou za plnění VZ v předchozím roce 

Seznam 
subdodavatelů 
(§147a/1/c, 6) 
profil 

 
do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo pokud smlouva přesahuje 1 rok potom do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku uveřejní cenu uhrazenou za plnění VZ v předchozím roce 

Uchovávání 
dokumentace 
(§155/1) 

 
po dobu 10 let od uzavření smlouvy 

Kdykoli 
(nejpozději 
do 
uzavření 
smlouvy) 

Námitky proti 
všem úkonům 
zadavatele 
(§110/2) 

 
 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 
o domnělém porušení zákona dozví, 
nejpozději do uzavření smlouvy 

do 10 dnů ode 
dne, kdy se 
stěžovatel o 
domnělém 
porušení zákona 
dozví, nejpozději 
do uzavření 
smlouvy 

 
 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém 
porušení zákona dozví, nejpozději do uzavření smlouvy 

Námitky proti 
zadávacím 
podmínkám 
(§110/3) 

 
doručeny nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek 



Magistrát města Ústí nad Labem                       Příloha č. 8 ke  směrnici RM č. 1/2012 
O veřejných zakázkách 

Námitky proti 
rozhodnutí o 
výběru 
nejvhodnější 
nabídky, 
rozhodnutí o 
vyloučení 
(§110/4) 

 
do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky/rozhodnutí o vyloučení 

do 10 dnů  
 ode dne 
doručení 
oznámení o 
výběru 
nejvhodnější 
nabídky/rozhod
nutí o vyloučení 

 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky/rozhodnutí o vyloučení 

Přezkum 
námitek (§111) 

 
zadavatel do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí, zda námitkám vyhovuje či nikoli 

 
+ počítání lhůt dle §39/6 

 

LEGENDA: 

 

§ - kde je uveden odkaz na paragrafové znění zákona,  VVZ – Věstník veřejných zakázek (§17/g, §157) 

rozumí se zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách UVEU – Úřední věstník Evropské unie (§146/1/b) 

VZ – veřejná zakázka VVZ, UVEU, profil, uchazeč – kde musí zadavatel  

(P) – podlimitní veřejná zakázka  zveřejnit příslušnou  

(N) – nadlimitní veřejná zakázka  informaci 

ZŘ – zadávací řízení (cca §26) 

ZD – zadávací dokumentace (§44) 

p. den – rozumí se pracovní den 

den – rozumí se jakýkoli den 




























































