
                                                                                      

                 Obec Jinačovice    

Směrnice č. 2/2016, o postupech při zadávání veřejných zakázek 
 

 
 

Článek 1 
Dělení zakázky dle předmětu 

 
a) na dodávky 
b) na stavební práce 
c) na služby 

 
Článek 2 

Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty 
 

Veřejné zakázky dodávky, služby stavební práce 

nadlimitní nad 5.706.000 Kč nad 142.668.000 Kč 

podlimitní do 5.706.000 Kč do 142.668.000 Kč 

malého rozsahu do 2.000.000 Kč do 6.000.000 Kč 

 
Dělení veřejných zakázek malého rozsahu (dále VZMR) dle předpokládané hodnoty: 
 

a) Veřejné zakázky malého rozsahu 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH 
nepřesahuje 100.000 Kč 
 

b) Veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH 
přesahuje 100.000 Kč a zároveň nepřesahuje 500.000 Kč 

 
c) Veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH 

přesahuje 500.000 Kč a zároveň nepřesahuje 2.000.000 Kč u služeb a dodávek a 6.000.000 
Kč u stavebních prací 

 
Článek 3 

Postupy a požadavky při zadávání zakázky 
 

1. Nadlimitní veřejné zakázky – zadávání zakázek bude provedeno dle zákona č. 134/2016 Sb.,     
o zadávání veřejných zakázek,  
 

2. Podlimitní veřejné zakázky – zadávání zakázek bude provedeno dle zákona č. 134/2016 Sb.,                       
o zadávání veřejných zakázek,  

 
3. Veřejné zakázky malého rozsahu 

 
a) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. kategorie 

O zadání zakázky rozhoduje starosta nebo místostarosta. Zakázku lze zadat přímo, nebo 
si vyžádat více nabídek. Při přímém zadání zakázky se vychází z informací o trhu, 
místních znalostí a vlastních poznatků a zkušeností. 

 
b) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie 

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně tři zájemce o předložení nabídky. 
Zároveň bude na úřední desce zveřejněna výzva k podání nabídek dalšími zájemci. 
Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma 
nabídek bude písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena 
zastupitelstvem obce nebo bude ustanovena zvláštní výběrová komise. Lhůta pro podání 
nabídek bude minimálně 14 dní ode dne zveřejnění výzvy na úřední desce. 
 
 



Minimální požadavky předložených nabídek: 
- identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČO) 
- rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně 

členěný) 
- splnění dalších požadavků stanovených výzvou 

 
c) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie 

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně pět zájemců o předložení nabídky.       
Zároveň bude na úřední desce zveřejněna výzva k podání nabídek dalšími zájemci.          
Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu                      
či internetového obchodu. Předložené nabídky minimálně dvou uchazečů mohou být 
vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena 
zastupitelstvem obce nebo bude ustanovena zvláštní výběrová komise. Lhůta                     
pro podání nabídek bude minimálně 21 dní ode dne zveřejnění výzvy na úřední desce. 

 
Minimální požadavky předložených nabídek: 
- identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČO) 
- rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně 

členěný) 
- splnění dalších požadavků stanovených výzvou 

 
 

Článek 4  
Výjimky z působnosti směrnice 

 
a) zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou 
b) zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením 

nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku) 
c) zadávání zakázek podléhajícím pravidlům dotačních fondů 
d) jiná výjimka musí být projednána a schválena zastupitelstvem obce; zastupitelstvo může 

rozhodnout o zadání a výběru jakéhokoliv výběrového řízení na zakázky bez ohledu na 
její rozsah a obsah, pokud si toto rozhodnutí vyhradí 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
a) zadavatel bude při výběru klást důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených 

prostředků 
b) kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude 

nejnižší nabídková cena 
c) zadavatel bude dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 
d) tato směrnice nahrazuje Směrnici č. 1/2015, o postupech při zadávání veřejných zakázek  
e) tato směrnice byla schválena Zastupitelstvem obce Jinačovice dne 15. 12. 2016, usnesení                   

č. 77/2016 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 
 
 
 
 
 

 
………………………….…..                                                                  ..……………….               
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.                                                                     Jan Kazda 

                    místostarosta                                                                                    starosta 


