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Sezﾐaﾏ použitýIh zkratek 

Sezﾐaﾏ použitýIh zkratek 

ESIF E┗ropské strukturálﾐí a iﾐ┗estičﾐí foﾐd┞ 

IS KP14+ Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ koﾐečﾐého příjeﾏIe 

MMR Miﾐisterst┗o pro ﾏístﾐí roz┗oj 
OPZ Operačﾐí prograﾏ )aﾏěstﾐaﾐost 
PH Předpokládaﾐá hodﾐota 

Portál Portál ┘┘┘.esfIr.Iz 

Pravidla 

OPZ 

OHeIﾐá část pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi OP) ふkapitola ヲヰ Pra┗idla pro 
zadá┗áﾐí zakázekぶ 

RS Registr smluv 

ŘO ŘídiIí orgáﾐ OP), tj. Miﾐisterst┗o práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí 
ÚOHS Úřad pro oIhraﾐu hospodářské soutěže 

VŘ VýHěro┗é řízeﾐí 
VZ Veřejﾐá zakázka 

VZMR Veřejﾐá zakázka ﾏalého rozsahu 

ZD )adá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe 

ZRS )ákoﾐ č. ンヴヰ/ヲヰヱヵ SH., o registru sﾏlu┗ 

)Ř )adá┗aIí řízeﾐí 
ZZVZ )ákoﾐ č. ヱンヴ/ヲヰヱヶ SH., o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek 

  



 

4 

 

Úvod 

Toto Doporučeﾐí si klade za Iíl upozorﾐit zada┗atele ﾐa příklad┞ doHré pra┝e i ﾐa ﾐejčastější 
poIh┞Heﾐí ┗┞sk┞tujíIí se ┗ pra┝i zadá┗áﾐí zakázek ┗ OPZ, a tíﾏ poﾏoIi k jejiIh předIházeﾐí. 
Doporučeﾐí je doplňkeﾏ ke kapitole 20 OHeIﾐé části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi 
Operačﾐího prograﾏu Zaﾏěstﾐaﾐost a pro příjeﾏIe ﾐeﾐí ﾐa rozdíl od Pra┗idel OP) zá┗azﾐé.  

Doporučeﾐí odráží rozhodo┗aIí pra┝i ŘídíIího orgáﾐu OP), a┗šak ﾐegaraﾐtuje shodﾐé posouzeﾐí 
jiﾐýﾏi koﾐtrolﾐíﾏi či auditﾐíﾏi suHjekt┞, ÚOHS ﾐeHo soudeﾏ. 

Upozorňujeﾏe žadatele a příjeﾏIe ro┗ﾐěž ﾐa ﾏetodik┞ k zákoﾐu č. ヱンヴ/ヲヰヱヶ SH., o zadá┗áﾐí 
┗eřejﾐýIh zakázek, které ┗┞dá┗á gestor zákoﾐa Miﾐisterst┗o pro ﾏístﾐí roz┗oj a které jsou u┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh Portál o ┗eřejﾐýIh zakázkáIh a koﾐIesíIh. V kapitole 14 tohoto Doporučeﾐí 
jsou pak u┗edeﾐ┞ další užitečﾐé odkaz┞ k ﾏetodiIe zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek dle zákoﾐa č. 
ヱンヴ/ヲヰヱヶ SH., o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek. 

  

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek
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Příklad doHré pra┝e 

Zadavatel se rozhodl staﾐo┗it PH ﾐa základě průzkuﾏu trhu, přičeﾏž prostředﾐiIt┗íﾏ elektroﾐiIké 
pošt┞ oslo┗il ヴ doda┗atele, o kterýIh je ﾏu zﾐáﾏo, že daﾐé plﾐěﾐí posk┞tují.  

V oHsahu poptá┗k┞ dostatečﾐě speIifiko┗al předﾏět V), aH┞ H┞lo ﾏožﾐé jeho ﾐaIeﾐěﾐí, 
doda┗atelůﾏ ┗šak ﾐeposk┞tl Ielou )D, aﾐi její části týkajíIí se k┗alifikaIe či oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek.  

V opačﾐéﾏ případě H┞ H┞l porušeﾐ priﾐIip ro┗ﾐého zaIházeﾐí, ﾐeHoť oslo┗eﾐí doda┗atelé H┞ 
získali iﾐforﾏaIe ﾐutﾐé pro zpraIo┗áﾐí ﾐaHídk┞ s předstiheﾏ a H┞li H┞ tak z┗ýhodﾐěﾐí oproti jiﾐýﾏ 
doda┗atelůﾏ. 

1 Staﾐoveﾐí předpokládaﾐé hodﾐoty zakázky 

)půsoH staﾐo┗eﾐí PH je podroHﾐě popsáﾐ ┗ kapitole 20.3 Pravidel OPZ. )ada┗atel ﾏá povinnost 

e┗ido┗at a arIhi┗o┗at postup staﾐo┗eﾐí PH a předkládat jej ke koﾐtrole ┗četﾐě koﾏuﾐikaIe ﾏezi 
dodavatelem a zadavatelem. 

Při staﾐo┗eﾐí PH průzkuﾏeﾏ trhu ﾏusí ┗┞Iházet z Ieﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗ou zakázek. ) dokládáﾐí ┗ýše PH 

ﾏusí Hýt zřejﾏé, jakýﾏ ┗ýpočteﾏ k daﾐé ┗ýši PH zada┗atel došel, ﾐapř. průﾏěreﾏ z Ieﾐ získaﾐýIh 
při průzkuﾏu trhu.  

 

 

Ch┞Hﾐé staﾐo┗eﾐí předpokládaﾐé hodﾐot┞ ﾏůže ┗ést k ┗olHě ﾐe┗hodﾐého druhu zadá┗aIího řízeﾐí. 
Pokud zada┗atel podhodﾐotí V) a ┗┞soutěžeﾐá ﾐaHídko┗á Ieﾐa přesáhﾐe liﾏit pro V)MR, je ﾐutﾐé VŘ 
zrušit a zadat opako┗aﾐě ┗ odpo┗ídajíIíﾏ režiﾏu. 

1.1 Děleﾐí V) ﾐa části  

Při staﾐo┗eﾐí předﾏětu V) je zadavatel povinen postupovat dle ú┗odﾐího odsta┗Ie kapitoly 20.3 

Pravidel OPZ. 

Zadavatel ﾐesﾏí rozdělit předﾏět VZ tak, aH┞ tíﾏ došlo ke sﾐížeﾐí PH pod staﾐo┗eﾐé fiﾐaﾐčﾐí 
limity. Zadavatel ﾏusí zadá┗at společﾐě VZ, které t┗oří fuﾐkčﾐí Ielek ふsou┗isí ┗ěIﾐě, časo┗ě a 
ﾏístﾐě), aH┞ ﾐedoIházelo k oHIházeﾐí ))V) či Pra┗idel OP). VěIﾐá sou┗islost je dáﾐa přede┗šíﾏ 

Příklad špatﾐé pra┝e 

Zada┗atel při staﾐo┗eﾐí PH ┗┞Iházel ze zakázek oHdoHﾐého Iharakteru, které realizo┗al jiﾐý suHjekt 
(postup ﾐeﾐí ┗ rozporu s Pra┗idl┞ OP)ぶ. 

)ada┗ateleﾏ je ﾏěsto, které ﾏá ヱヰヰ ヰヰヰ oH┞┗atel a pořizuje strategiIký pláﾐ roz┗oje, přičeﾏž 
┗┞Ihází z dokuﾏeﾐtu zpraIo┗aﾐého pro ﾏěsto s ヵヰヰ ヰヰヰ oH┞┗ateli, kde H┞la ┗┞soutěžeﾐa 
ﾐaHídko┗á Ieﾐa ヱ ヰヰヰ 000,- Kč Hez DPH. )ada┗atel tuto Ieﾐu Ih┞Hﾐě ┗┞dělil pěti a PH ﾐa základě 
toho stanovil na 200 000,- Kč Hez DPH.  

Je siIe pra┗dou, že Hude ┗┞koﾐáﾐo ﾏéﾐě práIe, ale z ┗ětší části Hudou ﾐárok┞ ﾐa doda┗atele 
oHdoHﾐé, proto lze tako┗ou zakázku akIepto┗at, ale je potřeHa dodat roz┗ahu, jak H┞la Ieﾐa 
┗┞čísleﾐa. 
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předﾏěteﾏ VZ, ﾏístﾐí sou┗islost pak zada┗ateleﾏ a úzeﾏíﾏ, ke kteréﾏu se ┗eřejﾐá zakázka ┗ztahuje 
ふúzeﾏí jedﾐé oHIe ﾐeHo pouze její ﾏěstské části, kraj, oHlast apod.ぶ. 

Pokud si zada┗atel ﾐeﾐí jist, zda je po┗iﾐeﾐ poptá┗aﾐá plﾐěﾐí sečíst, ﾏěl H┞ zadat jedﾐu VZ 

rozděleﾐou ﾐa části ふuIhazeči pak ﾏohou podá┗at ﾐaHídk┞ ﾐa jedﾐotli┗é částiぶ ﾐeHo zadat ┗íIe VZ, 

a┗šak ┗ )Ř odpo┗ídajíIíﾏ PH t┗ořeﾐé součteﾏ ┗šeIh částí. Tíﾏ se zada┗atel ┗┞hﾐe zadáﾐí VZ v 

ﾐesprá┗ﾐéﾏ režiﾏu. 

V ﾏﾐoha případeIh ﾏůže Hýt ﾐerozděleﾐí VZ ﾐa části posouzeﾐo jako diskriﾏiﾐačﾐí. Příkladeﾏ příliš 
oHeIﾐého a široIe ┗┞ﾏezeﾐého předﾏětu VZ ﾏohou sloužit četﾐé ráﾏIo┗é sﾏlou┗┞, ┗ ﾐiIhž 
zada┗atelé pro ulehčeﾐí sloučí dohroﾏad┞ ﾐěkolik předﾏětů plﾐěﾐí, které ┗šak ﾐeﾏusí Hýt sIhopeﾐ 
plnit jeden dodavatel, a tíﾏ je oﾏezeﾐa hospodářská soutěž. 

 

 

 

1.2 U┗eřejﾐěﾐí  

Veřejﾐé zakázk┞ ﾏalého rozsahu s PH od 400 ヰヰヰ/ヵヰヰ ヰヰヰ Kč ﾏusí Hýt ┗žd┞1
 z┗eřejﾐěﾐ┞ na 

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz. )ada┗atel ﾏůže zakázku z┗eřejﾐit i ﾐa dalšíﾏ ﾏístě ふﾐapř. 
ﾐa profilu zada┗ateleぶ, ale ┗žd┞ ﾏusí Hýt u┗eřejﾐěﾐ┞ shodﾐé dokuﾏeﾐt┞ a to ┗e stejﾐou doHu 
ふzejﾏéﾐa jedﾐá-li se o doplﾐěﾐí )D, či zodpo┗ězeﾐí dodatečﾐýIh dotazůぶ. )ada┗atel ┗e s┗é ┗ýz┗ě 
ふzadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIiぶ u┗ede adresu ふpřípadﾐě adres┞ぶ uﾏístěﾐí VZ ┗e forﾏě fuﾐkčﾐíIh 
h┞perte┝to┗ýIh odkazů, které uﾏožﾐí přeIhod z webu www.esfcr.cz ﾐa druhý ┘eH, kaﾏ ┗┞┗ěsil VZ. 

  

                                                           

1
 Jedﾐá-li se o V)MR z┗eřejňo┗aﾐou ┗ NEN, pak ﾐeﾏá zada┗atel po┗iﾐﾐost z┗eřejﾐit V) ﾐa www.esfcr.cz – viz 

kapitola 20.11.3 Pravidel OPZ. 

Příklad špatﾐé pra┝e 

Příkladeﾏ ﾏůže Hýt VZ ﾐa ┗zdělá┗aIí kurz┞, kd┞ zada┗atel ┗ ráﾏIi jedﾐé zakázk┞ poptá┗á kurz┞ 
růzﾐého oHsahu a zaﾏěřeﾐí, a to ﾐapříklad kurz┞ soft skills, kurz┞ z oHlasti účetﾐiIt┗í, prá┗a či IT 
kurzy, aﾐiž H┞ zakázku ┗ﾐitřﾐě dělil.  

Takto široIe defiﾐo┗aﾐý předﾏět plﾐěﾐí je žádouIí rozdělit ﾐa dílčí části dle odHorﾐého zaﾏěřeﾐí 
kurzů a uﾏožﾐit tak ﾏeﾐšíﾏ doda┗atelůﾏ, aH┞ se uIházeli pouze o tu část V), ﾐa kterou 
se  speIializují, Hez ﾐutﾐosti zajišťo┗áﾐí poddodá┗ek. 

Příklad doHré pra┝e 

)ada┗atel zadá┗á VZ na IT kurzy. Jelikož poptá┗á kurz┞ oHeIﾐé, za které lze po┗ažo┗at školeﾐí 
na  MS Word či MS E┝Iel, a záro┗eň kurz┞ ﾐa speIifiIké prograﾏ┞, k jejiIhž školeﾐí je ﾐutﾐá 
liIeﾐIe, rozdělil V) ﾐa dílčí části, aH┞ rozšířil okruh ﾏožﾐýIh doda┗atelů.  

)ada┗atel sprá┗ﾐě ┗┞hodﾐotil, že základﾐí kurz┞ posk┞tuje široký okruh doda┗atelů, ﾏﾐoho z ﾐiIh 
┗šak ﾐeﾏusí ﾏít liIeﾐIi ﾐa školeﾐí speIifiIkýIh kurzů. 

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
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2 Nedostatečﾐé ﾐeHo diskriﾏiﾐačﾐí vyﾏezeﾐí předﾏětu veřejﾐé zakázky 

Předﾏět VZ ﾏusí Hýt určeﾐ dostatečﾐě koﾐkrétﾐě, záro┗eň ┗šak ﾐesﾏí doIházet k ﾐeoprá┗ﾐěﾐé 
diskriminaci ﾐěkterýIh doda┗atelů. 

)ada┗atel je po┗iﾐeﾐ zajistit soulad z┗eřejňo┗aﾐýIh iﾐforﾏaIí ┗ Ielé ZD. Rozdílﾐé iﾐforﾏaIe 
u┗edeﾐé ﾐa růzﾐýIh ﾏísteIh ZD, jejíIh příloháIh či ┗e ┗ýz┗ě jsou pro uIhazeče o VZ ﾏatouIí a Hudou 
ze strany ŘO posuzo┗áﾐ┞ jako porušeﾐí oHeIﾐé zásad┞ traﾐspareﾐtﾐosti. 

2.1 Nedostatečﾐé ┗┞ﾏezeﾐí předﾏětu ┗eřejﾐé zakázk┞  

Předﾏět VZ je ﾐutﾐé speIifiko┗at přesﾐě a jasﾐě, tak aH┞ H┞li účastﾐíIi sIhopﾐi porozuﾏět 
požada┗kůﾏ zada┗atele a předložit ┗zájeﾏﾐě poro┗ﾐatelﾐé ﾐaHídk┞. 

 

SpeIifiIkýﾏ případeﾏ jsou pak VZ ﾐa akredito┗aﾐé kurz┞, kd┞ je po┗iﾐﾐostí zada┗atele ┗┞Iházet při 
staﾐo┗eﾐí předﾏětu plﾐěﾐí z aktuálﾐíIh iﾐforﾏaIí a přizpůsoHit s┗é požada┗k┞ reálﾐě2

 ┗┞dá┗aﾐýﾏ 

akreditaIíﾏ, zejﾏéﾐa s ohledeﾏ ﾐa oHsah kurzu a jeho ﾏiﾐiﾏálﾐí časo┗ou dotaIi ふﾐeﾐí ﾏožﾐé, aH┞ 
doda┗atel školil ﾐižší počet hodiﾐ, ﾐež ﾐa kolik ﾏu H┞la ┗┞dáﾐa akreditaIe, zada┗atel ┗šak ﾏůže 
požado┗at, aH┞ doda┗atel školil ┗e ┗ětšíﾏ časo┗éﾏ rozsahu ﾐež, který pokrý┗á akreditace). 

Platﾐé akreditaIe je ┗hodﾐé požado┗at již ┗ ﾐaHídkáIh jako součást k┗alifikaIe doda┗atele, nikoliv 

až ┗e fázi před podpiseﾏ sﾏlou┗┞ či před zahájeﾐíﾏ posk┞to┗áﾐí služH┞. U těIhto ┗eřejﾐýIh zakázek 
je pak také ┗ souladu s kapitolou 20.9 Pravidel OPZ nutﾐé sﾏlu┗ﾐě ošetřit po┗iﾐﾐost doda┗atele ﾏít 
platﾐou akreditaIi Hěheﾏ Ielé realizaIe ┗eřejﾐé zakázk┞. 

 

 

 

                                                           

2
 Pokud se již určitá akreditaIe přestala ┗┞dá┗at, ﾐelze ji požado┗at, H┞ť stále ještě e┝istují držitelé platﾐýIh 

akreditaIí. 

Příklad doHré pra┝e 

Příkladeﾏ doHré pra┝e ﾏohou Hýt VZ ﾐa školeﾐí, kd┞ je ┗hodﾐě staﾐo┗eﾐ ﾐejeﾐ požado┗aﾐý 
oHsah kurzů, ale také ﾏiﾐiﾏálﾐí forﾏálﾐí požada┗k┞, které ﾏohou ┗ýzﾐaﾏﾐě o┗li┗ﾐit Ieﾐu kurzu 
a jsou jiﾏi ﾐapříklad: 

• ﾏísto realizaIe – ﾐapř. ﾏa┝. ┗zdáleﾐost od ﾐejHližší staﾐiIe hroﾏadﾐé dopra┗┞, 
• Ielko┗ý časo┗ý rozsah kurzu, 
• ┗┞Ha┗eﾐí prostor – ﾐapř. kliﾏatizo┗aﾐé prostor┞ ┗┞Ha┗eﾐé kaﾐIelářskýﾏi křesl┞, 

dataprojektorem, apod., 

• časo┗é roz┗ržeﾐí školíIího dﾐe – ﾐapř. počet školiIíIh hodiﾐ za deﾐ ﾏůže Hýt ﾏa┝iﾏálﾐě 
8 hodin, kdy 1 hodina = 60 minut, alespoň ヲ přestá┗k┞ ┗ rozsahu ﾏiﾐ. ヱヵ ﾏiﾐut a ヱ oHědo┗á 
přestá┗ka ┗ rozsahu ﾏiﾐ. ヴヵ ﾏiﾐut, 

• požada┗k┞ ﾐa školíIí ﾏateriál┞ a o┗ěřo┗áﾐí zﾐalostí účastﾐíků kurzu, 
 • požada┗k┞ ﾐa zajištěﾐí koﾏuﾐikaIe ﾏezi oHjedﾐateleﾏ a doda┗ateleﾏ. 
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2.2 Diskriﾏiﾐačﾐí ┗┞ﾏezeﾐí předﾏětu ┗eřejﾐé zakázk┞  

V souladu s předIhozí kapitolou ヱ.ヱ je zada┗atel zodpo┗ědﾐý za podroHﾐou a přesﾐou speIifikaIi 
předﾏětu VZ, ﾐesﾏí ┗šak dojít k ﾐeoprá┗ﾐěﾐé diskriﾏiﾐaIi doda┗atelů sIhopﾐýIh VZ plnit. 

 

2.3 Nezákoﾐﾐá zﾐačko┗á speIifikaIe  

Při ┗┞ﾏezeﾐí předﾏětu zakázk┞ ﾐeﾐí přípustﾐé u┗ádět požada┗k┞ ﾐeHo odkaz┞ ﾐa oHIhodﾐí firﾏ┞, 
ﾐáz┗┞ ﾐeHo jﾏéﾐa a příjﾏeﾐí, speIifiIká ozﾐačeﾐí zHoží a služeH, které platí pro určitou osoHu, 
popřípadě její orgaﾐizačﾐí složku za přízﾐačﾐé, pateﾐt┞ ﾐa ┗┞ﾐález┞, užitﾐé ┗zor┞, průﾏ┞slo┗é ┗zor┞, 
oIhraﾐﾐé zﾐáﾏk┞ ﾐeHo ozﾐačeﾐí pů┗odu, pokud by to ┗edlo ke z┗ýhodﾐěﾐí ﾐeHo ┗┞loučeﾐí 
určitýIh doda┗atelů ﾐeHo určitýIh ┗ýroHků.  

Ve ┗eřejﾐýIh zakázkáIh realizo┗aﾐýIh ┗ ráﾏIi OP) se často ┗┞sk┞tují požada┗k┞ ﾐa MS OffiIe, 
Wiﾐdo┘s, Iﾐtel či PRINCE ヲ, a to ┗ požada┗IíIh ﾐa produkt, produkto┗á školeﾐí či IertifikaIe lektorů. 
U┗edeﾐé odkaz┞ lze ┗ýjiﾏečﾐě u┗ést při splﾐěﾐí podﾏíﾐek staﾐo┗eﾐýIh ┗ kapitole 20.6 Pravidel 

OPZ, ┗ tako┗éﾏ případě je ┗hodﾐé, aH┞ zada┗atel zdů┗odﾐil s┗ůj koﾐkrétﾐí požada┗ek již ┗ ZD, a je-li 

to pro daﾐou zakázku rele┗aﾐtﾐí, ┗ýslo┗ﾐě uﾏožﾐil pro plﾐěﾐí této zakázk┞ použití i jiﾐýIh, 
k┗alitati┗ﾐě a teIhﾐiIk┞ sro┗ﾐatelﾐýIh řešeﾐí. 

2.4 Vhodﾐé staﾐo┗eﾐí doH┞ realizaIe / terﾏíﾐů plﾐěﾐí  

Při staﾐo┗eﾐí doH┞ realizaIe zakázk┞ je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ zada┗atel zohledﾐil lhůt┞ ﾐutﾐé pro koﾐtrolu 
VZ ze strany ŘO. T┞to lhůt┞ jsou staﾐo┗eﾐ┞ ┗ kapitole 20.13 Pravidel OPZ, taHulIe č. ヱ6 a jsou 

ﾐásledujíIí:  

 

 

 

 

Příklady špatﾐé pra┝e 

Příkladeﾏ ﾐe┗hodﾐého postupu jsou detailﾐí speIifikaIe u VZ na IT ふﾐoteHook┞, stolﾐí PC, 
tiskárﾐ┞, apod.ぶ, které siIe ﾐe┗┞ﾏezují koﾐkrétﾐí produkt, ale u┗edeﾐíﾏ požado┗aﾐýIh paraﾏetrů 
ﾐa ﾐěj ﾐepříﾏo odkazují. Tako┗ý postup H┞ H┞l ze straﾐ┞ ŘO posouzeﾐ oHdoHﾐě jako ﾐedo┗oleﾐý 
odkaz ﾐa zﾐačku. 

Výjiﾏkou ﾐeHý┗ají aﾐi detailﾐí popis┞ příﾏo pře┗zaté z ┘eHo┗ýIh stráﾐek či ﾐaHídko┗ýIh listů 
┗ýroHIe či prodejIe. T┞ ﾐa┗íI často oHsahují i paraﾏetr┞ či příslušeﾐst┗í, které zada┗atel 
ve skutečﾐosti ﾐepotřeHuje, to ┗šak zjistí až při hodﾐoIeﾐí, kd┞ daﾐé ﾐepotřeHﾐé příslušeﾐst┗í 
ﾐa┗┞šuje Ieﾐu zakázk┞, nebo pokud ﾐaopak podá ﾐaHídku účastﾐík, který požado┗aﾐý paraﾏetr 
ﾐesplňuje, ale zada┗ateli tako┗á ﾐaHídka přesto ┗┞ho┗uje. 
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 )akázka ﾏiﾏo režiﾏ ))V) 
a zakázka zadá┗aﾐá 

přes e - tržiště3
 

)akázka ┗ režiﾏu zákoﾐa 
o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh 

zakázek4
 

Koﾐtrola před ┗┞hlášeﾐíﾏ 
┗ýHěro┗ého / zadá┗aIího řízeﾐí 

ヱヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí ンヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí 

Koﾐtrola před podpiseﾏ sﾏlou┗┞ 
s ┗┞Hraﾐýﾏ doda┗ateleﾏ 

ヲヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí ンヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí 

Koﾐtrola před podpiseﾏ dodatku ke 
sﾏlou┗ě s doda┗ateleﾏ 

ヱヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí ヱヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí 

 

Dále je ┗hodﾐé staﾐo┗it počátek doH┞ realizaIe, její délku či konec jako předpokládaﾐé terﾏíﾐ┞. 

Pokud jsou t┞to terﾏíﾐ┞ ┗ zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIi u┗edeﾐ┞ pe┗ﾐě a ﾐepřekročitelﾐě, případﾐě 
ﾐeupra┗eﾐ┞ ┗ůHeI a u┗edeﾐ┞ pouze ┗ ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ jako ﾐeﾏěﾐﾐá sﾏlu┗ﾐí podﾏíﾐka, pak 
jakákoli┗ zﾏěﾐa ┗ ﾐeprospěIh zada┗atele ﾏůže Hýt po┗ažo┗áﾐa za podstatﾐou zﾏěﾐu podﾏíﾐek 
┗ýHěro┗ého řízeﾐí/sﾏlou┗┞, a tudíž za poteﾐIiálﾐí diskriﾏiﾐaIi. 

V případě prodloužeﾐí doH┞ realizaIe lze předpokládat, že ﾐa trhu e┝istují doda┗atelé, kteří ﾐepodali 
ﾐaHídku prá┗ě z dů┗odu ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh terﾏíﾐů realizaIe a doIhází tak k poteﾐIiálﾐě 
diskriﾏiﾐačﾐíﾏu jedﾐáﾐí zada┗atele. 

  

                                                           

3
 Koﾐtrola zadá┗áﾐí zakázek ﾐad ヱヰヰ tis. Kč Hez DPH ┗ ráﾏIi NEN, kd┞ postup přes NEN pl┞ﾐe z usﾐeseﾐí ┗lád┞, 

a od ヴヰヰ tis. Kč Hez DPH ┗ ráﾏIi jiﾐého e-tržiště či NEN ﾐad ráﾏeI usﾐeseﾐí ┗lád┞. 
4
 Včetﾐě d┞ﾐaﾏiIkého ﾐákupﾐího s┞stéﾏu. 
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Příklad špatﾐé pra┝e 

Příkladeﾏ ﾐe┗hodﾐého k┗alifikačﾐího předpokladu ﾏůže Hýt požada┗ek, aH┞ se čleﾐo┗é 
řešitelského týﾏu podíleli ﾐa realizaIi ﾐěkteré ze zakázek, které zada┗atel dokládal jako 
refereﾐčﾐí zakázk┞.  

V toﾏto případě zada┗atel ﾐe┗hodﾐě koﾏHiﾐuje d┗a jiﾐak akIepto┗atelﾐé k┗alifikačﾐí 
předpoklad┞, jejiIh koﾏHiﾐaIe je ┗šak ze straﾐ┞ ŘO posuzo┗áﾐa jako diskriﾏiﾐačﾐí. 

3 Staﾐoveﾐí ﾐevhodﾐýIh ﾐeHo diskriﾏiﾐačﾐíIh kvalifikačﾐíIh předpokladů 

3.1 Ne┗hodﾐé k┗alifikačﾐí předpoklad┞  

V případě V)MR H┞ ﾏěl zada┗atel dHát ﾐa jedﾐoduIhost proIesu VŘ a ﾐízké adﾏiﾐistrati┗ﾐí zatížeﾐí 
účastﾐíků VŘ. )ada┗atel ﾏusí respekto┗at po┗iﾐﾐé požada┗k┞ ﾐa prokázáﾐí k┗alifikaIe doda┗atele 
dle kapitoly 20.6 Pravidel OPZ, tj. ┗žd┞ doložit čestﾐé prohlášeﾐí o Hezdlužﾐosti5, další prokázáﾐí 
k┗alifikaIe ┗šak požado┗at ﾐeﾏusí, ﾐeﾐí-li to odů┗odﾐěﾐo Iharaktereﾏ V). 

Při ┗olHě další k┗alifikaIe ﾐad ráﾏeI ┗ýše zﾏíﾐěﾐého čestﾐého prohlášeﾐí o Hezdlužﾐosti  
je zada┗atel u V)MR oprá┗ﾐěﾐ požado┗at i jiﾐou k┗alifikaIi, ﾐež kterou upra┗uje ))V) pro ﾐadliﾏitﾐí 
režiﾏ. ŘO ┗šak doporučuje, aH┞ i zada┗atelé V)MR ┗olili ┗ pr┗ﾐí řadě z k┗alifikaIe upra┗eﾐé 
v § 73 až § 79 ZZVZ a pouze ┗ případeIh, kd┞ zákoﾐeﾏ upra┗eﾐé k┗alifikačﾐí předpoklad┞ jsou 
pro potřeH┞ zada┗atele ﾐedostatečﾐé, H┞ ﾏěl zadavatel zvolit kvalifikaci jinou.  

Tako┗á k┗alifikaIe se ┗šak ﾏusí ┗ztaho┗at k osoHě doda┗atele, ┗┞jadřo┗at jeho sIhopﾐost řádﾐě plﾐit 
┗eřejﾐou zakázku, sou┗iset s předﾏěteﾏ ┗eřejﾐé zakázk┞ a Hýt ze straﾐ┞ zada┗atele odů┗odﾐěﾐá a 

přiﾏěřeﾐá ┗e ┗ztahu k požado┗aﾐému plﾐěﾐí.  

)ada┗atel ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ požado┗at tako┗é k┗alifikačﾐí předpoklad┞, které H┞ ┗edl┞ 
k ﾐeopodstatﾐěﾐéﾏu oﾏezeﾐí hospodářské soutěže, nebo které H┞ H┞lo ﾏožﾐé ﾐahradit 
staﾐo┗eﾐíﾏ odpo┗ídajíIíIh sﾏlu┗ﾐíIh podﾏíﾐek. 

 

3.2 K┗alifikačﾐí předpoklad┞ jsou staﾐo┗eﾐ┞ diskriﾏiﾐačﾐě  

)ada┗atel ﾏusí při staﾐo┗eﾐí k┗alifikačﾐíIh předpokladů respekto┗at zásad┞ traﾐspareﾐtﾐosti, 
ro┗ﾐého zaIházeﾐí a zákazu diskriﾏinace. Nesﾏí z┗olit tako┗é požada┗k┞ ﾐa k┗alifikaIi, které 
ﾐedů┗odﾐě ┗┞lučují ﾐěkteré doda┗atele z ┗eřejﾐé soutěže. 

 

 

                                                           

5
 Tj. čestﾐé prohlášeﾐí o toﾏ, že suHjekt ﾐeﾏá ┗ e┗ideﾐIi daﾐí zaIh┞Ieﾐ splatﾐý daňo┗ý ﾐedoplatek, splatﾐý 

ﾐedoplatek ﾐa pojistﾐéﾏ či ﾐa peﾐále ﾐa ┗eřejﾐé zdra┗otﾐí pojištěﾐí ﾐeHo splatﾐý ﾐedoplatek ﾐa pojistﾐéﾏ 
ﾐeHo ﾐa peﾐále ﾐa soIiálﾐí zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku zaﾏěstﾐaﾐosti. 
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Příklad špatﾐé praxe 

Příkladeﾏ ﾐepřiﾏěřeﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů ﾏůže Hýt požada┗ek ﾐa oHdoHﾐé refereﾐIe 
z ┗eřejﾐého sektoru, nebo na realizaIi zakázek podporo┗aﾐýIh z ESF / ze strukturálﾐíIh foﾐdů.  

 

3.3 K┗alifikačﾐí předpoklad┞ ﾏusí  Hýt staﾐo┗eﾐ┞ přiﾏěřeﾐě předﾏětu zakázk┞  

I ┗ případě, že zada┗atel z┗olí kvalifikaci, kterou upra┗uje ))V), ﾏusí dHát ﾐa to, aby souvisela 

s ┗eřejﾐou zakázkou a H┞la úﾏěrﾐá její ┗elikosti a po┗aze ふzásada přiﾏěřeﾐostiぶ. 

Nejčastěji se ┗ zakázkáIh realizo┗aﾐýIh ┗ ráﾏIi OP) ┗┞sk┞tují k┗alifikačﾐí předpoklad┞ ﾐepřiﾏěřeﾐé 
Io do rozsahu požada┗ku. NásledujíIí příklad┞ předsta┗ují ┗hodﾐě staﾐo┗eﾐé k┗alifikačﾐí 
předpoklad┞ odpo┗ídajíIí s┗ýﾏ požado┗aﾐýﾏ rozsaheﾏ hodﾐotě zakázk┞. )áro┗eň je zde dostatečﾐě 
popsáﾐ způsoH prokázáﾐí daﾐé k┗alifikaIe. 

 

Příklad doHré pra┝e 

)ada┗atel zadá┗á VZMR, jejíﾏž předﾏěteﾏ je e┗aluaIe strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů ﾏěsta. PH byla 

 stanovena na 600 000,- Kč Hez DPH. 

K prokázáﾐí teIhﾐiIké k┗alifikaIe zadavatel požaduje doložeﾐí sezﾐaﾏu ┗ýzﾐaﾏﾐýIh služeH 
v min. rozsahu: 

 a) ヲ ┗ýzﾐaﾏﾐé služH┞ realizované a dokoﾐčeﾐé dodavatelem ┗ posledﾐíIh třeIh leteIh před 
dateﾏ zahájeﾐí zadá┗aIího řízeﾐí obdoHﾐého plﾐěﾐí jako je předﾏět zakázk┞ ふtj. 
e┗aluačﾐí studie, které se zaﾏěřují ﾐa roz┗ojo┗é akti┗it┞ ┗ úzeﾏí ﾐeHo ﾐa sledo┗áﾐí 
dopadů ┗┞ﾐaložeﾐýIh ┗eřejﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗ úzeﾏí či u koﾐkrétﾐí Iílo┗é 
skupiny). Fiﾐaﾐčﾐí hodﾐota alespoň jedﾐé refereﾐčﾐí zakázk┞ ┗┞jádřeﾐá ┗ koruﾐáIh ﾏusí 
čiﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě 200 ヰヰヰ Kč Hez DPH.  

 

 b) Přehled realizo┗aﾐýIh zakázek doda┗atel předloží ┗e forﾏě čestﾐého prohlášeﾐí. Popis 

zakázek Hude oHsaho┗at: 
 o ideﾐtifikačﾐí údaje oHjedﾐatele 

 o přesﾐý ﾐáze┗, přesﾐé ozﾐačeﾐí zakázk┞ 

 o přesﾐý popis ┗ýzﾐaﾏﾐé služH┞, ze kterého Hude zřejﾏé splﾐěﾐí požada┗ků 
u┗edeﾐýIh pod písﾏeﾐeﾏ aぶ 

 o koﾐtaktﾐí osoHa oHjedﾐatele pro o┗ěřeﾐí refereﾐIe 

 o terﾏíﾐ realizaIe zakázk┞ ふod – do) s u┗edeﾐíﾏ ﾏěsíIů a let 
 o Ielko┗é fiﾐaﾐčﾐí ﾐáklad┞ ┗ částIe Kč Hez DPH 

 o podíl účastﾐíka ŽŘ ﾐa realizaIi tohoto plﾐěﾐí ふkoﾐkrétﾐí ┗ěIﾐé plﾐěﾐí a 
proIeﾐtuálﾐí ┗┞jádřeﾐí tohoto plﾐěﾐíぶ 
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Přiﾏěřeﾐost požada┗ků zada┗atele ┗ůči účastﾐíkůﾏ VŘ ﾏusí Hýt zaIho┗áﾐa i při staﾐo┗eﾐí způsoHu 
prokázáﾐí k┗alifikaIe. Na doda┗atele ﾐelze klást ﾐeúﾏěrﾐou adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěž. 

)ejﾏéﾐa při zadá┗áﾐí V)MR je ┗ případě požada┗ku ﾐa doložeﾐí základﾐí způsoHilosti ┗hodﾐé, 
aby zada┗atel požado┗al její prokázáﾐí pouze ┗e forﾏě čestﾐého prohlášeﾐí.  

Příklad doHré pra┝e 

Zadavatel u VZMR Geﾐerel dopra┗┞ ﾏěsta požaduje k prokázáﾐí kritérií teIhﾐiIké k┗alifikaIe 
předložit sezﾐaﾏ teIhﾐiků ﾐeHo teIhﾐiIkýIh út┗arů, které se Hudou podílet ﾐa plﾐěﾐí ┗eřejﾐé 
zakázky, a to Hez ohledu ﾐa to, zda jde o zaﾏěstﾐaﾐIe doda┗atele ﾐeHo osoH┞ ┗ jiﾐéﾏ ┗ztahu 
k dodavateli a to v ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ rozsahu: 

 ヱ osoHa, která ﾏusí splňo┗at: 
a) ﾏiﾐiﾏálﾐě 3 roky praxe v oboru ﾏěstské iﾐžeﾐýrst┗í nebo dopra┗ﾐí sta┗H┞ 

b) VŠ teIhﾐiIkého sﾏěru 

c) autorizace dle zákoﾐa č. ンヶヰ/ヱΓΓヲ SH., o ┗ýkoﾐu po┗oláﾐí autorizo┗aﾐýIh 
arIhitektů a o ┗ýkoﾐu po┗oláﾐí autorizo┗aﾐýIh iﾐžeﾐýrů a teIhﾐiků čiﾐﾐýIh ┗e 
┗ýsta┗Hě, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů – autorizo┗aﾐý iﾐžeﾐýr ┗ oHoru ﾏěstská 
dopra┗a ﾐeHo dopra┗ﾐí sta┗H┞ 

d) zkušeﾐosti s realizaIí ﾏiﾐ. ヲ koﾐIepIí dopra┗┞ pro obce s počteﾏ oH┞┗atel ﾏiﾐ. 
10 000 nebo kraje 

 doda┗atel prokáže splﾐěﾐí tohoto k┗alifikačﾐího kritéria předložeﾐíﾏ: 
a) dokladu o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí a požado┗aﾐéﾏ oprá┗ﾐěﾐí, os┗ědčeﾐí – prosté 

kopie dokladů 

b) profesﾐí ži┗otopis, ze kterého Hude ┗┞plý┗at: jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí, dosažeﾐé 
┗zděláﾐí, oHor ┗zděláﾐí, dosa┗adﾐí pra┝e ┗ oHoru ┗ztahujíIí se k předﾏětu 
zakázk┞, u┗edeﾐá s ohledeﾏ ﾐa ┗ýše speIifiko┗aﾐé požada┗k┞ zada┗atele, 
iﾐforﾏaIi o toﾏ, zda jde o zaﾏěstﾐaﾐIe dodavatele nebo osobu v jiﾐéﾏ ┗ztahu 
k doda┗ateli, ┗lastﾐoručﾐí podpis čleﾐa realizačﾐího týﾏu 

Příklady špatﾐé pra┝e 

)ada┗atel zadá┗á VZMR, jejíﾏž předﾏěteﾏ je e┗aluaIe. PH byla stanovena na 600 000,- Kč 
 bez DPH a zada┗atel ┗ ráﾏIi teIhﾐiIké k┗alifikaIe požaduje doložeﾐí sezﾐaﾏu tří refereﾐčﾐíIh 

zakázek realizo┗aﾐýIh doda┗ateleﾏ ┗ posledﾐíIh třeIh leteIh před dateﾏ zahájeﾐí zadá┗aIího 
řízeﾐí, každou ┗ rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵヰヰ 000,- Kč bez DPH, Iož ┗ýrazﾐě pře┗┞šuje doporučo┗aﾐou 

 mez 50 % hodﾐot┞ zakázk┞. 

)ada┗atel zadá┗á VZMR, jejíﾏž předﾏěteﾏ je zpraIo┗áﾐí strategiIkého pláﾐu roz┗oje ﾏěsta 

a v ráﾏIi teIhﾐiIké k┗alifikaIe požaduje doložeﾐí sezﾐaﾏu osoH, které se Hudou podílet 
na realizaIi zakázk┞. Každý z čleﾐů realizačﾐího týﾏu ﾏusí doložit pra┝i ┗ oHlasti zpraIo┗áﾐí 
oHdoHﾐýIh zakázek ┗ rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ let, Iož je zIela ﾐepřiﾏěřeﾐý požada┗ek. 
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Příklad špatﾐé pra┝e 

)a ﾐesprá┗ﾐý postup lze po┗ažo┗at i požada┗ek zada┗atele ﾐa doložeﾐí os┗ědčeﾐí oHjedﾐatele 
o  řádﾐéﾏ posk┞tﾐutí a dokoﾐčeﾐí ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh refereﾐčﾐíIh zakázek ┗ případě ┗eřejﾐé 
zakázk┞ ﾐa dodá┗k┞ a služH┞.  

Požada┗ek ﾐa doložeﾐí os┗ědčeﾐí oHjedﾐatele ))V) upra┗uje pouze ┗ případě V) ﾐa sta┗eHﾐí 
práIe, ﾐikoli┗ u dodá┗ek a služeH. 

Příklad špatﾐé pra┝e 

)a ﾐedostatečﾐý po┗ažuje ŘO požada┗ek ﾐa oHor podﾐikáﾐí či sezﾐaﾏ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh dodá┗ek 
ﾐeHo služeH oHdoHﾐý předﾏětu VZ.  

V daﾐýIh případeIh je ┗hodﾐé speIifiko┗at, které oHor┞ podﾐikáﾐí, dodá┗k┞ či služH┞ ふﾐejlépe 
u┗edeﾐíﾏ CPV kóduぶ po┗ažuje zada┗atel za oHdoHﾐé předﾏětu VZ. 

 

Příklad doHré pra┝e 

Město zadá┗á VZ, jejíﾏž předﾏěteﾏ je školeﾐí ┗ oHlasti sta┗eHﾐího prá┗a s časo┗ou dotaIí 
24 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ.  

Příkladeﾏ ┗hodﾐě speIifiko┗aﾐé k┗alifikaIe ﾏůže Hýt požada┗ek ﾐa odHorﾐou pra┝i čleﾐů 
realizačﾐího týﾏu – školitelů / lektorů ┗e forﾏě doložeﾐí ﾏiﾐ. 3 odučeﾐýIh kurzů za posledﾐí rok 
před dateﾏ zahájeﾐí VŘ ┗ oHlasteIh, které se příﾏo ┗ztahují k předﾏětu zakázk┞, ted┞ školeﾐí 
v oHlasti sta┗eHﾐího prá┗a. 

 

3.4 Nedostatečﾐě speIifiko┗aﾐé k┗alifikačﾐí předpoklad┞  

K┗alifikačﾐí předpoklad┞ a způsoH jejiIh prokázáﾐí ﾏusí Hýt forﾏulo┗áﾐ┞ přesﾐě, jasﾐě 
a srozuﾏitelﾐě. )áro┗eň ﾏusí Hýt staﾐo┗eﾐ┞ tak, aH┞ H┞la zajištěﾐa jejiIh jedﾐozﾐačﾐá o┗ěřitelﾐost. 

Jen tak lze staﾐo┗eﾐí k┗alifikačﾐího předpokladu po┗ažo┗at za traﾐspareﾐtﾐí.  

 

OHdoHﾐě jako ┗ případě doHré pra┝e lze speIifiko┗at k┗alifikaIi ┗ případě požada┗ků ﾐa zkušeﾐosti 
v určité speIifiIké oHlasti, ﾐapříklad ﾏodelo┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí ﾐegati┗ﾐíIh ┗li┗ů dopra┗┞  

na ži┗otﾐí prostředí u specialisty v oHlasti ži┗otﾐího prostředí. NeHude ┗ýjiﾏkou, že tito speIialisté   

se požado┗aﾐé oHlasti, ted┞ ﾏodelo┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí ﾐegati┗ﾐíIh ┗li┗ů dopra┗┞ ﾐa ži┗otﾐí  

prostředí, Hudou ┗ěﾐo┗at jako jedﾐé z ﾏﾐoha jiﾐýIh čiﾐﾐostí, proto H┞ splﾐěﾐí daﾐé k┗alifikaIe ﾏělo 
Hýt ﾐa┗ázáﾐo ﾐa doložeﾐí refereﾐčﾐíIh zakázek z daﾐé oHlasti spíše ﾐež ﾐa požada┗ek ﾏiﾐ. tříleté  

pra┝e ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti. 
 

NásledujíIí příklad pak ukazuje ┗hodﾐě staﾐo┗eﾐý požada┗ek ﾐa prokázáﾐí profesﾐí způsoHilosti. 
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Příklad špatﾐé pra┝e 

) auditů E┗ropské koﾏise u projektů podpořeﾐýIh ┗ OP) ┗┞pl┞ﾐulo, že poddoda┗atelst┗í ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé oﾏezo┗at, pokud to ﾐeﾐí odů┗odﾐěﾐé s ohledeﾏ ﾐa speIifiIký Iharakter předﾏětu 
zakázk┞ spočí┗ajíIí ┗ plﾐěﾐí s ┗elﾏi ┗┞sokou složkou kreati┗it┞ (ﾐapř. u určité části plﾐěﾐí VZ 

požado┗at realizaIi příﾏo doda┗ateleﾏ Hez účasti poddoda┗ateleぶ, ﾐeHoť teﾐto postup je  v 

rozporu s e┗ropskou zadá┗aIí sﾏěrﾐiIí a Hude za ﾐěj ŘO uložeﾐa fiﾐaﾐčﾐí korekIe.  

Veřejﾐé zakázk┞ H┞ ﾏěl┞ Hýt Io ﾐej┗íIe ote┗řeﾐé širokéﾏu okruhu doda┗atelů a ﾏﾐoho ﾏalýIh 
či středﾐíIh podﾐiků se ﾐa ﾐiIh ﾏůže podílet pouze forﾏou poddodá┗k┞, proto ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
poddoda┗atelst┗í zIela ┗┞loučit. 

 

 

 

3.5 Oﾏezeﾐí poddoda┗atelst┗í či ﾐedostatečﾐé požada┗k┞ ﾐa doložeﾐí k┗alifikaIe  

poddoda┗atelů  

)ada┗atelé uﾏožňujíIí poddodá┗k┞ H┞ pro účel┞ zaIho┗áﾐí zásad┞ traﾐspareﾐtﾐosti ﾏěli po 
doda┗atelíIh požado┗at sezﾐaﾏ poddoda┗atelů a doložeﾐí alespoň základﾐí způsoHilosti (pouze v 

ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ rozsahu požado┗aﾐéﾏ ┗ Pra┗idleIh OP) forﾏou čestﾐého prohlášeﾐíぶ u těIh 
poddoda┗atelů, kterýﾏi doda┗atel prokazuje Ih┞HějíIí část k┗alifikaIe. 

 

Doporučujeﾏe zada┗ateli do zadá┗aIíIh podﾏíﾐek zakoﾏpoﾐo┗at také povinnost dodavatele 

předložit sezﾐaﾏ čleﾐů realizačﾐího týﾏu, ┗e kteréﾏ Hude ┗edle požado┗aﾐého ┗zděláﾐí či pra┝e 

u┗edeﾐ i ┗ztah čleﾐa realizačﾐího týﾏu k dodavateli. )e sezﾐaﾏu pak Hude zřejﾏé, ﾏají-li mezi 

seHou uza┗řeﾐ praIo┗ﾐí poﾏěr, dohodu o praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti, dohodu o pro┗edeﾐí práIe, ﾐeHo se jedﾐá 
o poddodavatele (tj. osoHu saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐou, či zaﾏěstﾐaﾐIe poddoda┗ateleぶ, přičeﾏž 
žádﾐý z těIhto ┗ztahů ﾐelze ┗ zadá┗aIíIh podﾏíﾐkáIh ┗┞loučit. 

Příklad doHré pra┝e 

VZ s předﾏěteﾏ plﾐěﾐí rek┗alifikačﾐí kurz OHsluha osoHﾐího počítače. 

Zadavatel v )D staﾐo┗il, že profesﾐí způsoHilost splňuje doda┗atel, který předloží doklad┞, že je 
odborﾐě způsoHilý ﾐeHo dispoﾐuje osoHou, jejíﾏž prostředﾐiIt┗íﾏ odHorﾐou způsoHilost 
zaHezpečuje, a to doklad┞ prokazujíIí, že je suHjekteﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ ustaﾐo┗eﾐí § ヱヰΒ odst. ヲ 
zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti, a je oprá┗ﾐěﾐ pro┗ádět rek┗alifikaIi ┗e ┗šech 

rek┗alifikačﾐíIh kurzeIh u┗edeﾐýIh ┗ té části ┗eřejﾐé zakázk┞, pro kterou podá┗á ﾐaHídku. 

Tako┗ýﾏ dokladeﾏ je ┗ případě rek┗alifikačﾐího kurzu pro oHsluhu osoHﾐího počítače v min. 

rozsahu kurzu ふHez zkoušekぶ Βヰ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ akreditaIe MŠMT ČR pro příslušﾐé 
rek┗alifikaIe, ﾐeHo ┗ýpis z Rejstříku škol a školskýIh zařízeﾐí ふsIh┗áleﾐé oHor┞ ┗zděláﾐíぶ, ﾐeHo 
Rozhodﾐutí o uděleﾐí akreditaIe studijﾐího prograﾏu, ┗ ráﾏIi ﾐěhož škola pro┗ádí 
rekvalifikaci. 

UIhazeč ┗e s┗é ﾐaHídIe předloží prostou kopii rozhodﾐutí o uděleﾐí akreditaIe. AkreditaIe ﾏusí 
Hýt platﾐá ke dﾐi podáﾐí ﾐaHídk┞. 

Zadavatel  
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4 Nevhodﾐá ﾐeHo ﾐetraﾐspareﾐtﾐí hodﾐotíIí kritéria 

4.1 Příklad┞ ┗hodﾐýIh a ﾐe┗hodﾐýIh hodﾐotíIíIh kritérií dle předﾏětů plﾐěﾐí 
ﾐejčastěji podporo┗aﾐýIh ┗ OP)  

Použití Ieﾐ┞ jako jediﾐého kritéria je ┗hodﾐé zejﾏéﾐa u HěžﾐýIh dodá┗ek a služeH, kde je zada┗atel 
schopen přesﾐě defiﾐo┗at teIhﾐiIkou speIifikaIi předﾏětu plﾐěﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí požada┗k┞ ﾐa k┗alitu, 
která je priﾏárﾐě zajištěﾐa staﾐo┗eﾐíﾏ ┗hodﾐé k┗alifikaIe. 

Pokud zada┗atel ﾐeﾏůže jedﾐozﾐačﾐě ┗┞ﾏezit ┗šeIhﾐ┞ paraﾏetr┞ ┗eřejﾐé zakázk┞ a ┗┞šší úro┗eň 
užitﾐýIh ┗lastﾐostí, či ┗┞šší k┗alita přiﾐáší zada┗ateli dodatečﾐý užitek při dosaho┗áﾐí Iílů ┗eřejﾐé 
zakázk┞, pak je kroﾏě ﾐejﾐižší ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞ ┗hodﾐé hodﾐotit i jiﾐá kritéria, ﾐapříklad ﾐíže 
u┗edeﾐá, která jsou ┗ taHulIe ﾐadepsáﾐa jako ┗hodﾐá, ┗žd┞ se ale ﾏusí ┗ztaho┗at k předﾏětu plﾐěﾐí. 

Ceﾐa ﾏusí Hýt ┗žd┞ zakoﾏpoﾐo┗áﾐa do hodﾐoIeﾐí ekoﾐoﾏiIké ┗ýhodﾐosti ﾐaHídk┞ ふ┗ýjiﾏkou 
je pouze pe┗ﾐá Ieﾐa, kterou zada┗atel staﾐo┗í ┗ )D a dále už hodﾐotí jeﾐ k┗alituぶ. V případě  

┗eřejﾐýIh zakázek zadá┗aﾐýIh u projektů OP) ŘO doporučuje, aH┞ ┗áha hodﾐoIeﾐé ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞ 
H┞la ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵヰ %. Pouze ┗ ojediﾐělýIh a odů┗odﾐěﾐýIh případeIh, kd┞ k┗alita hraje zásadﾐí roli, 
je ﾏožﾐé staﾐo┗it i ﾐižší ┗áhu ﾐejﾐižší ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞.  

Předﾏět plﾐěﾐí Vhodﾐá HK Ne┗hodﾐá HK 

IT 

 Nejﾐižší ﾐaHídko┗á Ieﾐa 

 Náklad┞ ži┗otﾐího I┞klu: 
o ﾐáklad┞ ﾐa tisk jedﾐé straﾐ┞ 

o ﾐáklad┞ ﾐa hodiﾐu ser┗isu 

o délka záručﾐí doH┞ 

 TeIhﾐiIké paraﾏetr┞ 

o rychlost tisku 

o rozlišeﾐí při tisku / skeﾐo┗áﾐí 
 R┞Ihlost ser┗isﾐího zásahu 

v hodiﾐáIh 

 Popis koﾏpatiHilit┞ ﾐaHízeﾐého 
plﾐěﾐí se stá┗ajíIíﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ 
zadavatele 

 Vlastﾐí předešlé zkušeﾐosti s 
dodavatelem 

Studie, pláﾐ 

(příklad┞ doHré 
a špatﾐé pra┝e 

jsou podroHﾐěji 
rozepsáﾐ┞ 
v kap. 7.2 

HodﾐoIeﾐí) 

 Nejﾐižší ﾐaHídko┗á Ieﾐa 

 Počet refereﾐIí ﾐad ráﾏeI splﾐěﾐé 
kvalifikace 

 Doba realizace, je-li pro zadavatele 

zásadﾐí 
 K┗alita realizačﾐího týﾏu, ﾐeﾐí-li pro 

zada┗atele dostatečﾐá její úpra┗a 
v ráﾏIi teIhﾐiIké k┗alifikaIe 

 HodﾐoIeﾐí souladu ﾐá┗rhu řešeﾐí 
s aktuálﾐíﾏi ﾏetodikaﾏi a treﾐd┞ 

 Úro┗eň prezeﾐtaIe ﾏetodik┞ 

 

Evaluace
6
 

(doporučeﾐý 
způsoH 
hodﾐoIeﾐí 

 Nejﾐižší ﾐaHídko┗á Ieﾐa 

 Adek┗átﾐí ┗olHa e┗aluačﾐíIh ﾏetod 

 Řízeﾐí e┗aluačﾐí zakázk┞ a s tíﾏ 
sou┗isejíIí řízeﾐí rizik 

 HodﾐoIeﾐí souladu ﾐá┗rhu řešeﾐí 
s aktuálﾐíﾏi ﾏetodikaﾏi a treﾐd┞ 

 K┗alita e┗aluačﾐího desigﾐu 

                                                           

6
 Doporučeﾐý způsoH hodﾐoIeﾐí e┗aluaIí u┗edeﾐý ┗ příloze č. ヱ pře┗zat z dokuﾏeﾐtu Metodika zadá┗áﾐí 

e┗aluaIí České e┗aluačﾐí společﾐosti, který je z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHu společﾐosti – viz: 

https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_Z

%C3%A1%C5%99%C3%AD2018_Ve%C5%99ejn%C3%A1_konzultace_Fin.docx 

 

https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_Z%C3%A1%C5%99%C3%AD2018_Ve%C5%99ejn%C3%A1_konzultace_Fin.docx
https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_Z%C3%A1%C5%99%C3%AD2018_Ve%C5%99ejn%C3%A1_konzultace_Fin.docx
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Příklad špatﾐé pra┝e 

HodﾐotíIí kritériuﾏ - ﾏetod┞ ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗ýsledků účastﾐíků a způsoH posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ 

- za ﾐej┗ýhodﾐější Hude po┗ažo┗aﾐá tako┗á ﾐaHídka, která Hude oHsaho┗at propraIo┗aﾐý a 
efekti┗ﾐí způsoH dokuﾏeﾐtaIe a ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗ýsledků účastﾐíků, ﾏetod┞ a forﾏ┞ podá┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞, jeﾐž zajistí Io ﾐej┗┞šší ﾏíru zpětﾐé ┗azH┞. 

e┗aluaIí je 
podroHﾐě 
rozepsáﾐ 
v Příloze č. ヱ 
této ﾏetodik┞) 

 Počet refereﾐIí ﾐad ráﾏeI splﾐěﾐé 
kvalifikace 

 K┗alita realizačﾐího týﾏu, ﾐeﾐí-li pro 

zada┗atele dostatečﾐá její úpra┗a 
v ráﾏIi teIhﾐiIké k┗alifikaIe 

Školeﾐí 

 Nejﾐižší ﾐaHídko┗á Ieﾐa 

 )kušeﾐosti lektorů ﾐeﾐí-li pro 

zadavatele dostatečﾐá jejiIh úpra┗a 
v ráﾏIi teIhﾐiIké k┗alifikaIe 

 Komunikace mezi zadavatelem a 

objednatelem 

 

Pokud zada┗atel staﾐo┗í k┗aﾐtitati┗ﾐí hodﾐotíIí kritéria ふﾐapř. délka záruk┞ u VZ, jejíﾏž předﾏěteﾏ 
plﾐěﾐí je ﾐákup tiskáreﾐぶ, ﾏusí staﾐo┗it také ﾏa┝iﾏálﾐí rozsah, který Hude při hodﾐoIeﾐí zohledﾐěﾐ, 
a to v souladu se zásadou přiﾏěřeﾐosti, aH┞ ﾐedošlo ke zkresleﾐí ┗ýsledků hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek 
v důsledku jejiIh ┗zájeﾏﾐé ﾐeporo┗ﾐatelﾐosti ふﾐapř. pokud H┞ ﾐěkterý doda┗atel ﾐaHídﾐul takovou 

záručﾐí doHu, kterou zada┗atel reálﾐě ﾐepotřeHuje, a získal dík┞ toﾏu ┗ýrazﾐé Hodo┗é z┗ýhodﾐěﾐíぶ. 

4.2 Netraﾐspareﾐtﾐě popsaﾐý způsoH hodﾐoIeﾐí  

)ada┗atelé často staﾐo┗í akIepto┗atelﾐá hodﾐotíIí kritéria, o┗šeﾏ Hez traﾐspareﾐtﾐě popsaﾐého 
způsoHu hodﾐoIeﾐí. Je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ zada┗atel u suHjekti┗ﾐíIh hodﾐotíIíIh kritérií staﾐo┗il, které 
řešeﾐí po┗ažuje za ﾐej┗íIe ┗┞ho┗ujíIí a hodﾐotíIí koﾏise za ﾐěj proto Hude udělo┗at ﾐej┗┞šší počet 
Hodů (a to i v případě ┗┞užití hodﾐotíIíIh kritérií u┗edeﾐýIh ┗ tabulce v kap. ヴ.ヱ tohoto Doporučeﾐíぶ. 

 

NaHídka podroHﾐě a logiIk┞ popisujíIí krok po kroku postup zpraIo┗áﾐí ﾐaHízeﾐého řešeﾐí ﾏůže Hýt 

ﾐaprosto ﾐe┗hodﾐá, pokud je ﾐe┗hodﾐý z┗oleﾐý postup ふač logiIk┞ a detailﾐě rozepsaﾐýぶ. Stejﾐě tak 
ﾐeﾏůže Hýt pro zada┗atele příﾐoseﾏ, pokud doda┗atel ﾐaHídﾐe pestrou škálu koﾏuﾐikačﾐíIh kaﾐálů 

zahrﾐujíIí i růzﾐé soIiálﾐí sítě, které ┗šak zadavatel ﾐe┗┞uží┗á. 

Za ﾐedostatečﾐě popsaﾐý způsoH hodﾐoIeﾐí ﾏůže Hýt ze straﾐ┞ ŘO po┗ažo┗áﾐ i popis hodﾐoIeﾐí u 
kritéria, které H┞lo použito ┗e ┗eřejﾐé zakázIe ﾐa školeﾐí: 

Příklad špatﾐé pra┝e 

U┗edeﾐí prefereﾐIí zada┗atele ┗┞zd┗ihujíIí požada┗k┞ ﾐeurčité, ﾐeHo ﾐe┗┞po┗ídajíIí o k┗alitě.  

Popis ﾐe┗hodﾐého způsoHu hodﾐoIeﾐí pak ﾏůže Hýt forﾏulo┗áﾐ ﾐásledo┗ﾐě: „Nejlépe Hude 
hodﾐoIeﾐ popis k┗alit┞ ﾐaHízeﾐého řešeﾐí, který je koﾐzisteﾐtﾐí, logiIký s jedﾐozﾐačﾐýﾏ 
porozuﾏěﾐíﾏ potřeHáﾏ zada┗atele; ﾐa┗rho┗aﾐé řešeﾐí je srozuﾏitelﾐé a detailﾐě rozepsaﾐé; 
lépe Hude hodﾐoIeﾐa ta ﾐaHídka, která Hude pestrá z hlediska ┗┞užití koﾏuﾐikačﾐíIh kaﾐálů 
mezi zadavatelem a dodavatelem.“ Teﾐto a podoHﾐý popis je zpra┗idla jedﾐotli┗ýﾏi doda┗ateli 
┗┞kládáﾐ růzﾐě, Iož ┗ede k toﾏu, že jsou ﾐaHídk┞ ┗zájeﾏﾐě ﾐeporo┗ﾐatelﾐé a hodﾐoIeﾐí 
ﾐaHídek ﾐeﾐí traﾐspareﾐtﾐí. 
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Naopak ﾐásledujíIí příklad reprezeﾐtuje ┗hodﾐá hodﾐotíIí kritéria ┗četﾐě popisu ﾏetod┞ hodﾐoIeﾐí: 

 

Příklad doHré pra┝e 

)ada┗ateleﾏ je soIiálﾐí podﾐik, který ┗ ráﾏIi projektu OP) ﾐakupuje stroje do ┗ýroH┞. 
HodﾐoIeﾐí ┗ )D staﾐo┗il ﾐásledo┗ﾐě: 

1. Celko┗á Ieﾐa ┗ Kč Hez DPH – ┗áha Γヰ % 

Rozuﾏí se Ielko┗á ﾐaHídko┗á Ieﾐa ┗ Kč Hez DPH u┗edeﾐá ┗ ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ o dílo. Nej┗ýhodﾐější 
ﾐaHídka ﾏá ﾏiﾐiﾏálﾐí hodﾐotu. 

2. Délka záruk┞ za jakost v ﾏěsíIíIh – ┗áha ヱヰ % 

Účastﾐík u┗ede ┗ ráﾏIi sﾏlou┗┞ o dílo délku záručﾐí lhůt┞ ┗ ﾏěsíIíIh ode dﾐe předáﾐí a pře┗zetí 
díla. Miﾐiﾏálﾐí zada┗ateleﾏ požado┗aﾐá lhůta čiﾐí ヴΒ ﾏěsíIů ode dﾐe předáﾐí a pře┗zetí díla 
ふﾐaHídk┞ s kratší záručﾐí lhůtou ﾐež ヴΒ ﾏěsíIů Hudou ┗┞řazeﾐ┞ z dalšího posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐíぶ. 
Ma┝iﾏálﾐí ﾏožﾐá lhůta, která Hude zada┗ateleﾏ akIepto┗áﾐa, je Βヴ ﾏěsíIů ode dﾐe předáﾐí a 
pře┗zetí díla ふﾐaHídk┞ s delší záručﾐí lhůtou ﾐež Βヴ ﾏěsíIů ﾐeHudou dále Hodo┗ě z┗ýhodﾐěﾐ┞ぶ. 
Nej┗ýhodﾐější ﾐaHídka ﾏá ﾏa┝iﾏálﾐí hodﾐotu. 

)půsoH hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek: 

HodﾐoIeﾐí ﾐaHídek podle kritéria ekoﾐoﾏiIké ┗ýhodﾐosti se pro┗ádí Hodo┗aIí ﾏetodou. Při 
hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek staﾐo┗il zada┗atel dílčí kritéria hodﾐoIeﾐí. Pro hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek použije 
hodﾐotíIí koﾏise Hodo┗aIí stupnici v rozsahu 1 až ヱヰヰ. Každé jedﾐotli┗é ﾐaHídIe je dle dílčího 
kritéria přiděleﾐa Hodo┗á hodﾐota, která odráží úspěšﾐost předﾏětﾐé ﾐaHídk┞ ┗ ráﾏIi dílčího 
kritéria. 

Pro číselﾐě ┗┞jádřitelﾐá kritéria, pro která ﾏá ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídka ﾏiﾐiﾏálﾐí hodﾐotu kritéria 
ふdílčí kritériuﾏ hodﾐoIeﾐí č. ヱぶ, získá hodﾐoIeﾐá ﾐaHídka Hodo┗ou hodﾐotu, která ┗zﾐikﾐe 
stoﾐásoHkeﾏ poﾏěru hodﾐot┞ ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞ k hodﾐoIeﾐé ﾐaHídIe. 

Koﾏise použije teﾐto ┗ýpočto┗ý ┗zoreI: 

Počet Hodů kritéria = ヱヰヰ × hodﾐota ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞ / hodﾐota ﾐaHídk┞ 

Pro číselﾐě ┗┞jádřitelﾐá kritéria, pro která ﾏá ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídka ﾏa┝iﾏálﾐí hodﾐotu kritéria 

ふdílčí kritériuﾏ hodﾐoIeﾐí č. ヲぶ, získá hodﾐoIeﾐá ﾐaHídka Hodo┗ou hodﾐotu, která ┗zﾐikﾐe 
stoﾐásoHkeﾏ poﾏěru hodﾐot┞ hodﾐoIeﾐé ﾐaHídk┞ k ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídIe. 

Koﾏise použije teﾐto ┗ýpočto┗ý ┗zoreI: 

Počet Hodů kritéria = ヱヰヰ × hodﾐota ﾐaHídk┞ / hodﾐota ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞ 

Jedﾐotli┗ýﾏ dílčíﾏ kritériíﾏ jsou zada┗ateleﾏ staﾐo┗eﾐ┞ ┗áh┞ ┗ proIeﾐteIh podle jejiIh 
důležitosti pro koﾐkrétﾐí zadá┗aIí řízeﾐí tak, že jejiIh součet je Ielkeﾏ ヱヰヰ. HodﾐoIeﾐí podle 
Hodo┗aIí ﾏetod┞ pro┗ede hodﾐotíIí koﾏise tak, že jedﾐotli┗á Hodo┗á ohodﾐoIeﾐí ﾐaHídek dle 
dílčíIh kritérií ┗┞ﾐásoHí příslušﾐou ┗ahou daﾐého kritéria. 

VšeIhﾐ┞ ┗ýsledﾐé hodﾐot┞ jedﾐotli┗ýIh ﾐaHídek Hudou sečteﾐ┞. Nejúspěšﾐější Hude ta 
ﾐaHídka, která dosáhﾐe ﾐej┗┞šší hodﾐot┞. )ada┗atel jedﾐu ﾐaHídku ﾐehodﾐotí. 
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4.3 HodﾐoIeﾐí k┗alifikačﾐíIh předpokladů  

)a určitýIh předpokladů ﾏůže zada┗atel hodﾐotit i k┗alifikačﾐí předpoklady (viz kap. 20.6 Pravidel 

OPZ). 

)a úspěšﾐou realizaIí zakázek u projektů OP) oH┗┞kle stojí k┗alitﾐí týﾏ, který se ﾐa realizaIi zakázk┞ 
podílí, proto se často posuzuje ﾐejeﾐ ┗ ráﾏIi k┗alifikaIe, ale i jako hodﾐotíIí kritériuﾏ. Vhodﾐě 
popsaﾐý způsoH hodﾐoIeﾐí k┗alit┞ realizačﾐího týﾏu pak ﾏůže Hýt popsáﾐ ﾐapříklad ﾐásledo┗ﾐě: 
 

Expert Bodo┗aﾐá kritéria 
Počet Hodů za každou 
započítaﾐou zkušeﾐost 

Ma┝iﾏálﾐí 
Hodo┗é 

ohodﾐoIeﾐí 

Váha 
experta v % 

VedouIí týﾏu 

Počet projektů o 
předeﾏ staﾐo┗eﾐé 
velikosti, kde osoba 

půsoHila jako ┗edouIí 
týﾏu projekto┗ého 
managementu nad 

ráﾏeI k┗alifikačﾐího 
kritéria. 

ヱヰ Hodů za každý 
refereﾐčﾐí projekt ﾐad 
ráﾏeI k┗alifikačﾐího 

kritéria 

ヵヰ Hodů 

60 % 

Délka práIe ┗ oblasti 

projekto┗ého 
managementu. 

ヵ Hodů za každý rok 
pra┝e ﾐa┗íI ﾐad ráﾏeI 
k┗alifikačﾐího kritéria 

ヵヰ Hodů 

Čleﾐ týﾏu 

Počet projektů o 
předeﾏ staﾐo┗eﾐé 
velikosti, kde osoba 

půsoHila jako čleﾐ týﾏu 
projekto┗ého 
managementu nad 

ráﾏeI k┗alifikačﾐího 
kritéria. 

ヱヰ Hodů za každý 
refereﾐčﾐí projekt ﾐad 
ráﾏeI k┗alifikačﾐího 

kritéria 

ヵヰ Hodů 

40 % 

Délka práIe ┗ oblasti 

projekto┗ého 
managementu. 

ヵ Hodů za každý rok 
pra┝e ﾐa┗íI ﾐad ráﾏeI 
k┗alifikačﾐího kritéria 

ヵヰ Hodů 

 

I zde platí, že zada┗atel ﾏusí staﾐo┗it ﾏa┝iﾏálﾐí rozsah, který Hude při hodﾐoIeﾐí zohledﾐěﾐ, ふﾐapř. 
ﾏa┝iﾏálﾐí délka pra┝e, která Hude zohledﾐěﾐa, ┗ rozsahu, který je přiﾏěřeﾐý předﾏětu zakázk┞ a 
reálﾐýﾏ potřeHáﾏ zada┗ateleぶ. V toﾏto případě je ﾏa┝iﾏálﾐí hodﾐoIeﾐý rozsah zohledﾐěﾐ 
v ﾏa┝iﾏálﾐíﾏ Hodo┗éﾏ ohodﾐoIeﾐí, které zada┗atel staﾐo┗il. 
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5 Doplﾐěﾐí a zﾏěﾐa zadávaIí dokuﾏeﾐtaIe 

)ada┗atel je Hěheﾏ lhůt┞ k podáﾐí ﾐaHídek oprá┗ﾐěﾐ doplﾐit či zﾏěﾐit zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIi7
. 

Pokud k tako┗é situaIi dojde, je zadavatel povinen pro┗edeﾐé zﾏěﾐ┞, případﾐě prodloužeﾐí lhůt┞  

pro podáﾐí ﾐaHídek, u┗eřejﾐit i ﾐa portálu www.esfcr.cz  (┗ případě VZMR, které H┞l┞ ﾐa portálu  

z┗eřejﾐěﾐ┞). Zadavatel může pro┗ést zﾏěﾐu či doplﾐěﾐí i Hez předIhozího dotazu ﾐa ┗┞s┗ětleﾐí,  

doplﾐěﾐí či zﾏěﾐu zadá┗aIíIh podﾏíﾐek od zájeﾏIe. Pokud Hude zﾏěﾐa či doplﾐěﾐí pro┗áděﾐo  

opako┗aﾐě, zada┗atel ﾐa portálu u┗eřejﾐí ┗šeIhﾐ┞ ┗erze zﾏěﾐ společﾐě s u┗edeﾐíﾏ toho, která ┗erze 
je platﾐá. SouHor┞ se ﾐepřepisují. 

)ájeﾏIi jsou oprá┗ﾐěﾐi ┗zﾐášet dotaz┞ ﾐa ┗┞s┗ětleﾐí, doplﾐěﾐí či zﾏěﾐu zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe. 

Přes to, že zada┗atel ﾐásledﾐě u┗eřejﾐí odpo┗ěď ﾐa tako┗ou žádost s ﾐeu┗edeﾐíﾏ údajů o odesilateli,  

sáﾏ je po┗iﾐeﾐ ┗ ráﾏIi dodržeﾐí po┗iﾐﾐosti arIhi┗aIe uIho┗á┗at koﾏpletﾐí údaje o dotazu, tj. ┗četﾐě 
odesilatele a času doručeﾐí koﾐkrétﾐího dotazu. )ada┗atel odpo┗ěď u┗eřejﾐí ┗ souladu s Pra┗idl┞ 
OPZ. Pro ur┞Ihleﾐí proIesu koﾐtrol┞ ze straﾐ┞ ŘO důrazﾐě doporučujeﾏe, aH┞ příjeﾏIe ┗šeIhﾐ┞ 
u┗edeﾐé dokuﾏeﾐt┞ předkládal ke koﾐtrole a ﾐečekal ﾐa dodatečﾐé ┗┞žádáﾐí ze straﾐ┞ ŘO. Sezﾐaﾏ 
dokuﾏeﾐtů, které je ┗hodﾐé předkládat ke koﾐtrole ŘO, naleznete v kap. 13 Dokumenty ke kontrole.  

Pokud je zﾏěﾐa tako┗é po┗ah┞, že ﾏůže rozšířit okruh ﾏožﾐýIh doda┗atelů, je zada┗atel po┗iﾐeﾐ 
záro┗eň s u┗eřejﾐěﾐíﾏ zﾏěﾐ┞ prodloužit lhůtu pro podáﾐí ﾐaHídek. Miﾐiﾏálﾐí prodloužeﾐí 
je stanoveno tak, aH┞ od okaﾏžiku zﾏěﾐ┞ ﾐo┗á lhůta čiﾐila alespoň ﾏiﾐiﾏálﾐí délku pro lhůtu  

podáﾐí ﾐaHídek platﾐou dle Pra┗idel OP) pro daﾐou kategorii zakázek. )ada┗atel H┞ ┗šak ﾏěl ┗zít ┗ 
ú┗ahu přede┗šíﾏ adek┗átﾐost prodloužeﾐí tako┗é lhůt┞ s ohledeﾏ ﾐa po┗ahu pro┗edeﾐýIh úpra┗, 
a to zejﾏéﾐa u zakázek s předﾏěteﾏ plﾐěﾐí, jejiIhž úpra┗a ┗┞žaduje ┗ětší časo┗ou ﾐáročﾐost,   

ﾐapř. rozsáhlé studie, aﾐalýz┞ apod. )ﾏěﾐa lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek ﾏusí Hýt u┗eřejﾐěﾐa  

před upl┞ﾐutíﾏ pů┗odﾐí lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek.  

 

                                                           

7
 )adá┗aIí dokuﾏeﾐtaIí se rozuﾏí ┗eškeré píseﾏﾐé dokuﾏeﾐt┞ oHsahujíIí zadá┗aIí podﾏíﾐk┞, sdělo┗aﾐé ﾐeHo 

zpřístupňo┗aﾐé účastﾐíkůﾏ VŘ při zahájeﾐí VŘ, ┗četﾐě ┗šeIh příloh a ┗ýze┗. 

Příklad špatﾐé pra┝e 

Zada┗atel ﾐepřistoupil k prodloužeﾐí lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek, a to i přes to, že došlo ke zﾏěﾐáﾏ 
ZD, které ﾏohl┞ rozšířit okruh ﾏožﾐýIh doda┗atelů: 

  zﾏěﾐa terﾏíﾐu dodáﾐí, zﾏěﾐa délk┞ splatﾐosti faktur, či jiﾐýIh oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek 

  zﾏěﾐa popisu předﾏětu plﾐěﾐí ふﾐo┗ě u┗edeﾐá iﾐforﾏaIe, že ┗stupﾐí data k aﾐalýze ﾐeﾏá 
zada┗atel k dispoziIi, ale Hude ﾐutﾐo je ┗┞žádat od e┝terﾐího suHjektu s určitou ﾐejistotou 
terﾏíﾐu dodáﾐí těIhto podkladůぶ 

  z odpo┗ědi ﾐa dotaz ┗┞pl┞ﾐulo, že Hudou akIepto┗áﾐ┞ i jiﾐé ﾐež ┗ )D u┗edeﾐé akreditaIe 

  zada┗atel upra┗il profesﾐí k┗alifikaIi týkajíIí se požado┗aﾐýIh oHorů podﾐikáﾐí 
z „Poradeﾐská a koﾐzultačﾐí čiﾐﾐost, zpraIo┗áﾐí odHorﾐýIh studií a posudků a Miﾏoškolﾐí 
┗ýIho┗a a  ┗zdělá┗áﾐí, pořádáﾐí kurzů, školeﾐí, ┗četﾐě lektorské čiﾐﾐosti“ ﾐa „Poradeﾐská 

 a koﾐzultačﾐí čiﾐﾐost, zpraIo┗áﾐí odHorﾐýIh studií a posudků nebo Miﾏoškolﾐí ┗ýIho┗a 
 a ┗zdělá┗áﾐí, pořádáﾐí kurzů, školeﾐí, ┗četﾐě lektorské čiﾐﾐosti“, zﾏěﾐa spojk┞ zásadﾐě 

zﾏěﾐí Iharakter požado┗aﾐé k┗alifikaIe. 

file:///C:/Users/jiri.durdil/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F43MRO5L/www.esfcr.cz
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6 Jﾏeﾐováﾐí koﾏise a čestﾐá prohlášeﾐí  

Zadavatel píseﾏﾐě po┗ěří ﾐeHo zplﾐoﾏoIﾐí čleﾐ┞ koﾏise pro ote┗íráﾐí oHálek ふodšifro┗áﾐí 
a zpřístupﾐěﾐí ﾐaHídek při elektroﾐiIkéﾏ podá┗áﾐí ﾐaHídekぶ, hodﾐotíIí koﾏise nebo komise 

pro posouzeﾐí splﾐěﾐí podﾏíﾐek účasti, přičeﾏž pro ┗šeIhﾐ┞ u┗edeﾐé úkoﾐ┞ zada┗atele ﾏůže Hýt 
jﾏeﾐo┗áﾐa jedﾐa koﾏise. Tako┗éto jﾏeﾐo┗áﾐí provede zada┗atel před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí 
ﾐaHídek. Pra┗idla OP) staﾐo┗ují požada┗ek ﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐí počet čleﾐů ン. Pra┗idla OP) uﾏožňují 
zada┗ateli staﾐo┗it způsoH jedﾐáﾐí koﾏise, zejﾏéﾐa její usﾐášeﾐísIhopﾐost. Pokud ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐo 
jiﾐak, koﾏise je usﾐášeﾐísIhopﾐá, je-li přítoﾏﾐa ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐa jﾏeﾐo┗aﾐýIh čleﾐů, 

popř. ﾐáhradﾐíků, a rozhoduje ﾐa priﾐIipu ┗ětšiﾐ┞ přítoﾏﾐýIh.  

OsoH┞, které jsou u┗edeﾐ┞ ┗e jﾏeﾐo┗áﾐí koﾏise, pak skutečﾐě ote┗írají oHálk┞ s ﾐaHídkaﾏi, posuzují 
jejiIh úplﾐost a pro┗ádí hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek jakožto čleﾐo┗é hodﾐotíIí koﾏise, Iož zada┗atel pot┗rdí 
v píseﾏﾐé zprá┗ě po skoﾐčeﾐí VŘ. Proto je ┗hodﾐé při jﾏeﾐo┗áﾐí u┗ádět i jﾏéﾐa ﾐáhradﾐíků pro 

případ aHseﾐIe ﾐěkterého z čleﾐů ﾐa jedﾐáﾐí koﾏise.  

Prohlášeﾐí o ﾐee┝isteﾐIi střetu zájﾏů a zaIho┗áﾐí ﾏlčeﾐli┗osti o skutečﾐosteIh, které se čleﾐo┗é 
koﾏise doz┗ědí při ┗ýkoﾐu s┗é fuﾐkIe, jsou čleﾐ┞ koﾏise ┗lastﾐoručﾐě podepsáﾐa až po upl┞ﾐutí 
doH┞ pro podáﾐí ﾐaHídek, kd┞ jsou jiﾏ zﾐáﾏ┞ ideﾐtifikačﾐí údaje účastﾐíků a ﾏohou tak s jistotou 
prohlásit ﾐee┝isteﾐIi střetu zájﾏů. Pokud se ┗ průHěhu posuzo┗áﾐí či hodﾐoIeﾐí ukáže, že ﾐěkterý 
z čleﾐů či ﾐáhradﾐíků ﾐesplňuje podﾏíﾐk┞ ﾐepodjatosti, zada┗atel ho z koﾏise od┗olá a jﾏeﾐuje 
na jeho ﾏísto jiﾐou osoHu.  

Přesﾐý okaﾏžik pro ote┗íráﾐí oHálek ﾐeﾐí Pra┗idl┞ OP) staﾐo┗eﾐ. Doporučujeﾏe zada┗ateli ote┗írat 
oHálk┞ Hez zH┞tečﾐého odkladu po upl┞ﾐutí lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek, jak požaduje aﾐalogiIk┞ 
  i ZZVZ. NaHídk┞ podaﾐé po lhůtě se ﾐeote┗írají.  

 

  

Příklad┞ špatﾐé pra┝e 

Součástí dokuﾏeﾐtaIe předložeﾐé ke koﾐtrole ŘO je ﾐepodepsaﾐé jﾏeﾐo┗áﾐí čleﾐů koﾏise 

zadavatelem.  

NaHídk┞ dle )prá┗┞ o hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞ osoHaﾏi odlišﾐýﾏi od osoH u┗edeﾐýIh 
┗e jﾏeﾐo┗áﾐí komise pro hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek. 
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7 Posouzeﾐí kvalifikaIe a hodﾐoIeﾐí  

7.1 Posouzeﾐí k┗alifikaIe  

Splﾐěﾐíﾏ k┗alifikaIe účastﾐík prokazuje s┗ou sIhopﾐost realizo┗at zakázku. Posuzuje se pouze 

splﾐěﾐí či ﾐesplﾐěﾐí k┗alifikaIe. Pokud je ﾐaHídka předložeﾐa jako ﾐeúplﾐá, je ┗hodﾐé ┗┞užít 
ﾏožﾐosti zada┗atele ┗┞žádat si doplﾐěﾐí, upřesﾐěﾐí či předložeﾐí ﾐo┗ýIh dokuﾏeﾐtů, ﾐejedﾐá-li 

se o hodﾐoIeﾐé paraﾏetr┞ ﾐaHídk┞8. V tako┗éﾏ případě doporučujeﾏe uIho┗á┗at ┗eškerou   

koﾏuﾐikaIi ﾏezi zada┗ateleﾏ a doda┗ateleﾏ, která proHěhﾐe. Pro ur┞Ihleﾐí proIesu koﾐtrol┞ 
ze straﾐ┞ ŘO důrazﾐě doporučujeﾏe, aH┞ příjeﾏIe ┗šeIhﾐ┞ u┗edeﾐé dokuﾏeﾐt┞ předkládal  

ke koﾐtrole a ﾐečekal ﾐa dodatečﾐé ┗┞žádáﾐí ze straﾐ┞ ŘO. Sezﾐaﾏ dokuﾏeﾐtů, které je ┗hodﾐé   

předkládat ke koﾐtrole ŘO, naleznete v kap. 13 Dokumenty ke kontrole.  

Pokud zada┗atel staﾐo┗í k┗alifikačﾐí předpoklad┞ ┗ ZD, ﾐeﾏůže z nich při posuzo┗áﾐí k┗alifikaIe 
ustupo┗at, případﾐě přijﾏout ﾐaHídku se zá┗ěreﾏ, že postačí dodaﾐá k┗alifikaIe i přes to, že ﾐeﾐí ┗  

souladu s ┗ýz┗ou.  

Zadavatel ﾏůže hodﾐotit ﾐaHídk┞ a ﾐásledﾐě posoudit splﾐěﾐí podﾏíﾐek účasti pouze u ┗ítězﾐého 
doda┗atele. Pokud se ┗šak zada┗atel rozhodﾐe pro posouzeﾐí ┗šeIh ﾐaHídek ještě před jejiIh 
hodﾐoIeﾐíﾏ, pak ﾏusí ┗yzvat k doplﾐěﾐí či oHjasﾐěﾐí ﾐeúplﾐýIh či ﾐejasﾐýIh ﾐaHídek ┗šeIhﾐ┞ 
uIhazeče, u kterýIh je daﾐý postup rele┗aﾐtﾐí, a to ještě před hodﾐoIeﾐíﾏ tak, aH┞ H┞la zaIho┗áﾐa 
zásada ro┗ﾐého zaIházeﾐí. 

 

 

7.2 Hodnoceﾐí  

SpeIifikaIe hodﾐotíIíIh kritérií a pro┗áděﾐí hodﾐoIeﾐí je jedﾐou z oHlastí proIesu zadáﾐí V), které 
přiﾐáší ┗ pra┝i ﾐej┗íIe otázek a proHléﾏů.  

Doporučujeme zada┗atelůﾏ kritéria staﾐo┗o┗at jedﾐoduše, při zaIho┗áﾐí základﾐíIh zásad 

ふzejﾏéﾐa traﾐspareﾐtﾐosti a zákazu diskriﾏiﾐaIeぶ. HodﾐoIeﾐí ﾏusí proHíhat ┗ souladu se zadá┗aIíﾏi 
podﾏíﾐkaﾏi a ﾏusí Hýt dostatečﾐě jasﾐě a určitě popsáﾐo v Zápisu o posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí 
ﾐaHídek, případﾐě v jeho příloháIh. 

Jedﾐá-li se o číselﾐá kritéria, doporučujeﾏe k hodﾐoIeﾐí ┗┞užit jedﾐoduIhýIh ┗zorIů, které jsou 
uvedeny v Pravidlech OPZ. 

Pokud zada┗atel staﾐo┗í suHjekti┗ﾐí ふﾐečíselﾐáぶ kritéria, použije ┗ hodﾐoIeﾐí bodovou stupnici 

1 až 100. Neﾐí dostačujíIí přiděleﾐé Hod┞ pouze u┗ést pro přehled do hodﾐotíIí taHulk┞, ale je třeHa   

                                                           

8
 Je ┗šak ﾏožﾐé ┗┞žádat si doplﾐěﾐí položko┗ého rozpočtu, ﾐezﾏěﾐí-li se Ielko┗á ﾐaHídko┗á Ieﾐa. 

Příklad špatﾐé pra┝e 

Zadavatel ┗┞loučí uIhazeče při posuzo┗áﾐí ﾐaHídek z dů┗odu předložeﾐí ﾐeúplﾐé k┗alifikaIe, 

ﾐapř. Ih┞HějíIí Iertifikát┞ lektorů, aﾐiž H┞ požádal uIhazeče o doplﾐěﾐí či oHjasﾐěﾐí. Jedﾐá se o 
ﾐe┗hodﾐý postup zejﾏéﾐa ┗ případě, kd┞ daﾐý uIhazeč podal ekoﾐoﾏiIk┞ ﾐej┗ýhodﾐější 
ﾐaHídku. 
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Příklad špatﾐé pra┝e 

Předﾏěteﾏ V) H┞lo průzkuﾏﾐé šetřeﾐí a zada┗atel jako jedﾐo z hodﾐotíIíIh kritérií z┗olil 
suHjekti┗ﾐí ﾐečíselﾐé kritériuﾏ K┗alita ﾐá┗rhu šetřeﾐí s ┗áhou ヲヵ% a dále u┗edeﾐýﾏ popiseﾏ 
způsoHu hodﾐoIeﾐí: 

HodﾐotíIí koﾏise přiřadí u daﾐého kritéria Hod┞ podle ﾐásledujíIího klíče: 

ヱヰヰ Hodů Předložeﾐá ﾐaHídka zIela splňuje požada┗k┞ zada┗atele. Ná┗rh řešeﾐí plﾐě 
┗┞stihuje podstatu a Iíle projektu. 

Αヵ Hodů Předložeﾐá ﾐaHídka je ┗ souladu s požada┗k┞ zada┗atele. Ná┗rh řešeﾐí ┗┞ho┗uje 
podstatě a Iílůﾏ projektu. 

ヵヰ Hodů Předložeﾐá ﾐaHídka ┗┞ho┗uje s ┗ýhradaﾏi. Ná┗rh řešeﾐí lze ┗┞hodﾐotit jako 
průﾏěrﾐý.  

ヲヵ Hodů NaHízeﾐé řešeﾐí je ještě akIepto┗atelﾐé, ale ﾐá┗rh řešeﾐí ┗ toﾏto sta┗u ﾐeﾐí příﾏo 
použitelﾐý a H┞lo H┞ potřeHa jeho dopraIo┗áﾐí. 

ヰ Hodů NaHízeﾐé řešeﾐí je zIela ﾐe┗┞ho┗ujíIí vzhledem k podstatě a Iílůﾏ projektu. 

HodﾐotíIí koﾏise ┗ protokolu zpraIo┗ala toto ohodﾐoIeﾐí přijatýIh ﾐaHídek: 

Číslo 
ﾐaHídk┞ 

Počet 
přiděleﾐýIh 
Hodů 

Počet 
┗ážeﾐýIh 
Hodů 

Slo┗ﾐí popis hodﾐoIeﾐí 

1 25 6,25 
Ná┗rh kopíruje základﾐí zadáﾐí, ﾐeroz┗íjí do detailu forﾏu 
ani obsah. 

2 75 18,75 
Koﾏple┝ﾐí a detailﾐí popis ﾐá┗rhu šetřeﾐí oHsahujíIí 
iﾐo┗ati┗ﾐí postup┞ a ﾏetod┞ zkouﾏáﾐí. 

3 75 18,75 
Málo koﾐkrétﾐí a speIifiIké, popis je oHeIﾐě psaﾐý Hez 
zohledﾐěﾐí sIreeﾐiﾐgo┗é proHleﾏatik┞. 

)ada┗atel ﾐerespekto┗al hﾐed ﾐěkolik po┗iﾐﾐostí ┗┞plý┗ajíIíIh z Pravidel OPZ. Uﾏožﾐil 
přiděleﾐí ﾐulo┗é Hodo┗é hodﾐot┞. Nespecifikuje preference zada┗atele. Přiděleﾐý počet Hodů 
ﾐe┗┞Ihází z poro┗ﾐáﾐí ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞ a hodﾐoIeﾐé ﾐaHídk┞. Nej┗hodﾐější ﾐaHídIe ﾐeH┞lo 
přiřazeﾐo ヱヰヰ Hodů. Slo┗ﾐí popis hodﾐoIeﾐí je ┗elﾏi oHeIﾐý, ﾐaHídIe č. ヲ a ン H┞l přiřazeﾐ shodﾐý 
počet Hodů, přestože je jedﾐa hodﾐoIeﾐa kladﾐě a druhá spíše ﾐegati┗ﾐě. 

slo┗ﾐí hodﾐoIeﾐí dostatečﾐě popsat v Zápisu o posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek pro zacho┗áﾐí zásad┞  

transparentnosti. Vžd┞ je potřeHa ﾐaHídk┞ poro┗ﾐá┗at ﾏezi seHou a u ﾐaHídk┞, která oHdrží ﾐižší 
počet Hodů, u┗ést, ┗ jakýIh ┗lastﾐosteIh H┞la horší ﾐež ﾐaHídka, která získala Hodů ┗íIe. 
Předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ V) ze straﾐ┞ ŘO je zejﾏéﾐa logiIká pro┗ázaﾐost růzﾐýIh t┗rzeﾐí. ) popisu ﾏusí 
Hýt zřejﾏé, proč H┞la ﾐejlépe Hodo┗aﾐá ﾐaHídka shledáﾐa jako ﾐejlepší a ﾐaopak, ┗ čeﾏ za touto 
ﾐaHídkou ﾐaHídk┞ hůře Hodo┗aﾐé zaostá┗al┞. 

Níže u┗edeﾐé příklad┞ reprezeﾐtují suHjekti┗ﾐí ふﾐečíselﾐáぶ kritéria ┗┞sk┞tujíIí se u V) realizo┗aﾐýIh 
v ráﾏIi OP) a jasﾐě zﾐázorňují rozdíl ﾏezi ┗hodﾐě a ﾐe┗hodﾐě z┗oleﾐýﾏ popiseﾏ způsoHu hodﾐoIeﾐí 
i ﾐásledﾐýﾏ slo┗ﾐíﾏ zdů┗odﾐěﾐíﾏ přiřazeﾐýIh Hodů hodﾐotíIí koﾏisí. 
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Příklad doHré pra┝e 

)ada┗atel u V) ﾐa zpraIo┗áﾐí koﾐIepIe dopra┗┞ ﾏěsta ┗ )D požado┗al, aH┞ součástí ﾐaHídek H┞l i 
dokument Metodika zpraIo┗áﾐí koﾐIepIe, který H┞l předﾏěteﾏ hodﾐoIeﾐí. Jako jedﾐo ze 
suHjekti┗ﾐíIh suHkritérií zada┗atel ┗hodﾐě z┗olil Rizika, jejich rele┗aﾐIe a předIházeﾐí rizikůﾏ 

s ﾐásledujíIíﾏ popiseﾏ způsoHu hodﾐoIeﾐí: 

Lépe Hude hodﾐoIeﾐa ﾐaHídka, která ┗e ┗ětší ﾏíře defiﾐuje ﾏožﾐá rizika pokrý┗ajíIí ┗šeIhﾐ┞ 
oHlasti plﾐěﾐí této části ┗eřejﾐé zakázk┞ a současﾐě je rele┗aﾐtﾐí ┗e ┗ztahu k předﾏětu plﾐěﾐí 
zakázk┞. V ráﾏIi defiﾐo┗áﾐí rizik uIhazeč ro┗ﾐěž u┗ede pra┗děpodoHﾐost jejiIh ┗ýsk┞tu, 
┗ýzﾐaﾏﾐost, dopad a ﾐá┗rh ﾐa jejiIh eliﾏiﾐaIi. 

Popis hodﾐoIeﾐí odrážejíIí posouzeﾐí ﾐaHídek hodﾐotíIí koﾏisí tak, jak H┞l u┗edeﾐ ┗ protokolu 

z hodﾐoIeﾐí, lze z pohledu ŘO po┗ažo┗at za ┗┞ho┗ujíIí a traﾐspareﾐtﾐí: 

Číslo 
ﾐaHídk┞ 

Počet 
přiděleﾐýIh 
Hodů 

Slo┗ﾐí popis hodﾐoIeﾐí 

1 20 

Oproti ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídIe účastﾐík ┗ podstatě ┗e s┗é ﾐaHídIe 
proHleﾏatiku rizik poﾏíjí, ﾐěkolik rizik lze ┗┞deduko┗at ┗ ráﾏIi 
ﾐaHídk┞ účastﾐíka. Účastﾐík ┗ůHeI ﾐeu┗ádí u rizik 

pra┗děpodoHﾐost jejiIh ┗ýsk┞tu, ┗ýzﾐaﾏﾐost, dopad a ﾐá┗rh ﾐa 
jejich eliminaci. 

2 90 

Druhá ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídka ┗ toﾏto suHkritériu. Shodﾐě 
s ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídkou účastﾐík ideﾐtifikuje stěžejﾐí a rele┗aﾐtﾐí 
rizika, u kterýIh speIifikuje jejiIh pra┗děpodoHﾐost a dopad, a to 
┗četﾐě řešeﾐí. Oproti ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídIe ﾐeﾐí úplﾐě 
jedﾐozﾐačﾐě ideﾐtifiko┗áﾐa ふk┗aﾐtifiko┗áﾐaぶ ┗ýzﾐaﾏﾐost 
jednotli┗ýIh rizik. 

3 100 

Nej┗hodﾐější ﾐaHídka ┗ ráﾏIi daﾐého suHkritéria. Účastﾐík 
defiﾐo┗al ┗šeIhﾐa stěžejﾐí a rele┗aﾐtﾐí rizika. Účastﾐík defiﾐuje jak 
iﾐterﾐí rizika ﾐa s┗é straﾐě, tak i rizika ﾐa straﾐě zada┗atele, tak i 
e┝terﾐí rizika ┗četﾐě rizika ﾐedostatečﾐého zapojeﾐí osoH ﾐeHo 
Iílo┗é skupiﾐ┞. U ┗šeIh rizik pak u┗ádí účastﾐík pra┗děpodoHﾐost 
jejiIh ┗ýsk┞tu, ┗ýzﾐaﾏﾐost, dopad a také ﾐá┗rh, resp. ﾐá┗rh┞ ﾐa 
jejich eliminaci. 
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8 OsvoHozeﾐí od DPH vztahujíIí se ﾐa akreditovaﾐé vzdělávaIí prograﾏy 

Dle § ヲ odst. ヱ písﾏ. Hぶ zákoﾐa č. ヲンヵ/ヲヰヰヴ SH., o daﾐi z přidaﾐé hodﾐot┞ ふdále jeﾐ „zákoﾐ o DPH“ぶ, je 

předﾏěteﾏ daﾐě posk┞tﾐutí služH┞ za úplatu osoHou po┗iﾐﾐou k daﾐi ┗ ráﾏIi uskutečňo┗áﾐí 
ekoﾐoﾏiIké čiﾐﾐosti s ﾏísteﾏ plﾐěﾐí ┗ tuzeﾏsku. PlátIeﾏ se staﾐe osoHa po┗iﾐﾐá k daﾐi se sídleﾏ v 

tuzeﾏsku, jejíž oHrat za ﾐej┗ýše ヱヲ Hezprostředﾐě předIházejíIíIh po soHě jdouIíIh kaleﾐdářﾐíIh 
ﾏěsíIů přesáhﾐe ヱ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč ふ§ ヶ odst. ヱ zákoﾐa o DPHぶ. Plﾐě os┗oHozeﾐá od daﾐě Hez ﾐároku ﾐa 
odpočet daﾐě jsou ﾏj. plﾐěﾐí ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí ふ§ ヵヱ odst. ヱ písﾏ. gぶ zákoﾐa o DPHぶ. Výchovou 

a ┗zdělá┗áﾐíﾏ se pro účel┞ tohoto zákoﾐa rozuﾏí také čiﾐﾐost pro┗áděﾐá za účeleﾏ rek┗alifikaIe 

posk┞to┗aﾐá osoHaﾏi, které získal┞ akreditaIi k pro┗áděﾐí rek┗alifikaIe podle z┗láštﾐíIh prá┗ﾐíIh 
předpisů, a osoHaﾏi, které pro┗ádí rek┗alifikaIi k získáﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků podle státﾐíIh 
ﾐoreﾏ ﾐeHo k získáﾐí odHorﾐé způsoHilosti pro ┗ýkoﾐ praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti, které ﾏají akredito┗aﾐé 
┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ ふ§ ヵΑ odst. ヱ písﾏ. dぶ zákoﾐa o DPHぶ. 

V případě, že prá┗ﾐí suHjekt pro┗ádí ┗zdělá┗áﾐí, které je akreditovaﾐé a jehož oHsah příﾏo sou┗isí s 

ži┗ﾐostí ﾐeHo po┗oláﾐíﾏ, či se zaﾏěřuje ﾐa získá┗áﾐí ﾐeHo udržo┗áﾐí zﾐalostí pro odHorﾐé účel┞, je ve 

sﾏ┞slu § ヵΑ odst. ヱ písﾏ. dぶ zákoﾐa o DPH toto plﾐěﾐí ふposk┞to┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ os┗oHozeﾐo od daﾐě 
Hez ﾐároku ﾐa odpočet daﾐě. 

Teﾐto prá┗ﾐí ﾐázor sdílí i Miﾐisterst┗o fiﾐaﾐIí. Dle ┗┞jádřeﾐí Miﾐisterst┗a fiﾐaﾐIí je dle aktuálﾐího 
zﾐěﾐí § ヵΑ odst. ヱ písﾏ. dぶ zákoﾐa o DPH od daﾐě os┗oHozeﾐo Hez ﾐároku ﾐa odpočet daﾐě jak 
udržo┗áﾐí, resp. rozšiřo┗áﾐí zﾐalostí, tak i získáﾐí ﾐo┗ýIh zﾐalostí pro ┗ýkoﾐ po┗oláﾐí ふodHorﾐé účel┞ぶ. 
Dle ┗┞jádřeﾐí Miﾐisterst┗a fiﾐaﾐIí ﾐejde jeﾐ ﾐapř. o ┗zdělá┗áﾐí uIhazečů o zaﾏěstﾐáﾐí, ale i o 
z┗ýšeﾐí k┗alifikaIe praIo┗ﾐíků ┗ jejiIh současﾐéﾏ oHoru. 

Teﾐto doporučeﾐý postup ┗┞daﾐý OdHoreﾏ soIiálﾐíIh služeH a soIiálﾐí práIe MPSV je ﾐutﾐé 
zohledﾐit zejﾏéﾐa při hodﾐoIeﾐí předﾏětﾐýIh V). NaHídko┗ou Ieﾐu akredito┗aﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh 
prograﾏů os┗oHozeﾐýIh od DPH je ┗žd┞ ﾐutﾐé hodﾐotit Hez DPH. 

  



 

25 

 

9 Elektronizace 

Na VZMR se ﾐe┗ztahuje po┗iﾐﾐost pro┗ádět VŘ elektronicky, pokud H┞ se ┗šak zada┗atel rozhodl 
zadá┗at V) elektroﾐiIk┞ a požado┗al po účastﾐíIíIh origiﾐál┞ ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐé kopie dokladů 
o jejich k┗alifikaIi také ┗ elektroﾐiIké podoHě, pak je ﾏožﾐé do ZD zakomponovat zadá┗aIí podﾏíﾐku  

uvedenou v ﾐásledujíIíﾏ příkladu doHré pra┝e. 

 

  

Příklady doHré pra┝e 

)ada┗atel si od doda┗atele, kterého ideﾐtifiko┗al jako ┗┞Hraﾐého doda┗atele, ┗┞žádá předložeﾐí 
origiﾐálů dokladů o k┗alifikaIi, pokud již ﾐeH┞l┞ ┗ této podoHě ┗ zadá┗aIíﾏ řízeﾐí předložeﾐ┞, 
a to v elektroﾐiIké podoHě.    

V případě pot┗rzeﾐí ┗┞dá┗aﾐýIh orgáﾐeﾏ státﾐí sprá┗┞ se ﾏůže jedﾐat ﾐapříklad o pot┗rzeﾐí, 
které Hude elektroﾐiIk┞ podepsáﾐo a zasláﾐo tíﾏto orgáﾐeﾏ do dato┗é sIhráﾐk┞ doda┗atele 
(v tako┗éﾏ případě postačí předložeﾐí pouze tohoto elektroﾐiIk┞ podepsaﾐého souHoruぶ, či se 
ﾏůže jedﾐat o pů┗odﾐí listiﾐﾐý origiﾐál dokladu, který H┞l prostředﾐiIt┗íﾏ autorizo┗aﾐé  

koﾐ┗erze pře┗edeﾐ do elektroﾐiIké podoH┞ ふﾐapříklad ﾐa ﾐěkteréﾏ z praIo┗išť CzeIh POINTぶ.   

)a origiﾐál ┗ elektroﾐiIké podoHě se ﾐepo┗ažuje skeﾐ dokladu ┗┞dá┗aﾐého orgáﾐeﾏ státﾐí 
sprá┗┞ ふaﾐi pokud H┞ H┞l ﾐapříklad ﾐásledﾐě elektroﾐiIk┞ podepsáﾐ doda┗ateleﾏぶ. 
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10 Neplﾐěﾐí ozﾐaﾏovaIíIh poviﾐﾐostí zadavatele 

10.1 Ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí  

)ada┗atel o ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí ﾏusí iﾐforﾏo┗at doda┗atele, kteří ﾐeH┞li ┗┞loučeﾐi při posouzeﾐí 
ﾐaHídk┞ úplﾐosti, do ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí ozﾐáﾏeﾐíﾏ ﾐa portálu www.esfcr.cz, pokud zadavatel 

┗┞hlašo┗al ┗eřejﾐou zakázku i ﾐa s┗éﾏ profilu, ﾏusí toto ozﾐáﾏeﾐí Hýt ┗┞┗ěšeﾐo i ﾐa daﾐéﾏ 
profilu zadavatele. Ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku ﾏusí ﾏiﾐiﾏálﾐě oHsaho┗at ideﾐtifikačﾐí údaje doda┗atelů 
a ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí. Vzor tohoto ozﾐáﾏeﾐí je k dispoziIi ﾐa ﾐásledujíIíﾏ odkazu Vzory a postupy 

pro zadá┗aIí/┗ýHěro┗á řízeﾐí - www.esfcr.cz. 

10.2 Ozﾐáﾏeﾐí o podpisu sﾏlou┗┞ s doda┗ateleﾏ  

Zadavatel informuje o podpisu smlouvy s dodavatelem ﾐa portálu www.esfcr.cz, a to do 10 

praIo┗ﾐíIh dﾐí od podpisu smlouvy. Pokud zada┗atel ┗┞hlašo┗al ┗eřejﾐou zakázku i ﾐa s┗éﾏ profilu, 

ﾏusí toto ozﾐáﾏeﾐí Hýt ┗┞┗ěšeﾐo i ﾐa daﾐéﾏ profilu zada┗atele. Vzor tohoto ozﾐáﾏeﾐí 
je k dispozici na ﾐásledujíIíﾏ odkazu Vzory a postupy pro zadá┗aIí/┗ýHěro┗á řízeﾐí - www.esfcr.cz.   

10.3 Po┗iﾐﾐost u┗eřejﾐit sﾏlou┗u ﾐa ┗eřejﾐou zakázku  

 Profil zadavatele 

Veřejﾐý zada┗atel dle § ヴ odst. ヱ ))V) je povinen postupovat dle § ヲヱΓ ))V) a z┗eřejﾐit ﾐa profilu 
zada┗atele Ielé zﾐěﾐí sﾏlou┗┞ ┗četﾐě jejiIh zﾏěﾐ a dodatků do ヱヵ dﾐů ode dﾐe uza┗řeﾐí. Smlouva 

ﾐaHý┗á účiﾐﾐosti dﾐeﾏ podpisu. Neu┗eřejﾐěﾐí sﾏlou┗┞ ﾐa profilu zada┗atele do ヱヵ dﾐů ode dﾐe 
uza┗řeﾐí je sprá┗ﾐím deliktem, který ﾏůže Hýt postiho┗áﾐ ze straﾐ┞ ÚOHS. 

U V)MR, jejiIhž Ieﾐa ﾐepřesáhﾐe ヵヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, ﾐeplatí po┗iﾐﾐost u┗eřejﾐit sﾏlou┗u 
na  profilu (tzn., pokud Ieﾐa přesáhﾐe ヵヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, je po┗iﾐﾐost u┗eřejﾐit sﾏlou┗u ﾐa profilu  

zadavatele).  

Dále se povinnost u┗eřejňo┗at sﾏlou┗u ﾐa profilu ﾐe┗ztahuje ﾐa sﾏlou┗┞, které H┞l┞ u┗eřejﾐěﾐ┞ 
v registru smluv. Je ┗šak traﾐspareﾐtﾐí a ze straﾐ┞ ŘO OP) doporučo┗aﾐé, aH┞ sﾏlou┗a H┞la  

z┗eřejﾐěﾐa ﾐa profilu zadavatele i v registru smluv.   

 Registr smluv 

U┗eřejňo┗áﾐí ┗ registru sﾏlu┗ ﾐeplatí pro sﾏlou┗┞, jejiIhž Ieﾐa ﾐepřesáhﾐe ヵヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH 

(tzn., pokud Ieﾐa přesáhﾐe ヵヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, je po┗iﾐﾐost u┗eřejﾐit sﾏlou┗u ┗ RS). Další ┗ýjiﾏk┞  

jsou popsáﾐ┞ ┗ § ン zákoﾐa č. ンヴヰ/ヲヰヱヵ SH., o registru sﾏlu┗. Ve sﾏlou┗ě je ┗hodﾐé upra┗it, která 
straﾐa zajistí u┗eřejﾐěﾐí sﾏlou┗┞ ┗ RS9

. 

Sﾏlou┗a ﾐaHý┗á účiﾐﾐosti ﾐejdří┗e dﾐeﾏ u┗eřejﾐěﾐí. Neu┗eřejﾐěﾐím ani do 3 ﾏěsíIů ode dﾐe, kd┞ 
H┞la sﾏlou┗a uza┗řeﾐa, je sﾏlou┗a zrušeﾐa od počátku a ┗ýdaje ┗┞ﾐaložeﾐé ﾐa jejíﾏ základě jsou  

ﾐezpůsoHilé, pokud ﾐeﾐí zjedﾐáﾐa ﾐápra┗a. Vzor┞ pro zada┗atele, kteří sﾏlou┗u ┗ RS ﾐeu┗eřejﾐili, 
jsou k dispozici pod tíﾏto odkazem:  https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz. 

                                                           

9
 MetodiIký ﾐá┗od k aplikaIi zákoﾐa o registru sﾏlu┗, jehož součástí je i Ná┗rh postupu při porušeﾐí ﾐěkterýIh 

po┗iﾐﾐostí spojeﾐýIh se ┗kládáﾐíﾏ sﾏlu┗ do registru smluv, je ke stažeﾐí ZDE. 

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz
https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz
https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz
https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz
https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz
https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz
https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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11 Podstatﾐé a ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐy smlouvy 

)ﾏěﾐ┞ sﾏlou┗┞ s doda┗ateleﾏ jsou upra┗eﾐ┞ v kapitole 20.9.1 Pravidel OPZ. Pra┗idla OP) ┗ této části 
┗┞Iházejí ze ))V), který daﾐou proHleﾏatiku upra┗uje podroHﾐěji, proto je zde odkazo┗áﾐo 
na koﾐkrétﾐí paragraf┞ ))V). ŘO zﾏěﾐ┞ u V)MR posuzuje oHdoHﾐě.  

Podle § ヲヲヲ ))V) se rozlišuje podstatﾐá a ﾐepodstatﾐá zﾏěﾐa zá┗azku ze sﾏlou┗┞.  

11.1 Podstatﾐé, tj. ﾐeakIepto┗atelﾐé zﾏěﾐ┞ zá┗azku ze sﾏlou┗┞  

Podstatﾐou zﾏěﾐou se rozuﾏí ふ§ ヲヲヲ/ン ZZVZ): 

- zﾏěﾐa, která H┞ uﾏožﾐila účast jiﾐýIh doda┗atelů ﾐeHo o┗li┗ﾐila ┗ýHěr doda┗atele, pokud H┞ 
pů┗odﾐí zadá┗aIí podﾏíﾐk┞ odpo┗ídal┞ této zﾏěﾐě 

- zﾏěﾐa ekoﾐoﾏiIké ro┗ﾐo┗áh┞ zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ┗e prospěIh ┗┞Hraﾐého doda┗atele (tedy 

zﾏěﾐa ﾐa úkor zada┗ateleぶ 
- ┗ýzﾐaﾏﾐé rozšířeﾐí rozsahu plﾐěﾐí V)  

)ada┗atel uﾏožﾐí ﾐásledﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ﾐa V), která splňuje Iharakteristiku podstatﾐé zﾏěﾐ┞ 

→ zada┗atel se dopustí sprá┗ﾐího deliktu podle § ヲヶΒ/ヱ/a ZZVZ. 

11.1.1 Uﾏožﾐěﾐí účasti jiﾐýIh dodavatelů ﾐeHo ovlivﾐěﾐí výHěru dodavatelů v původﾐíﾏ VŘ 

)ﾏěﾐ┞, které H┞ ﾏěl┞ dopad do staﾐo┗eﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků, kritérií hodﾐoIeﾐí ﾐeHo které 
jsou ┗ rozporu s pro┗edeﾐýﾏ posouzeﾐíﾏ a hodﾐoIeﾐíﾏ ﾐaHídek.  

Příklad┞ této podstatﾐé zﾏěﾐ┞: 

• prodloužeﾐí doH┞ plﾐěﾐí, která H┞la hodﾐotiIíﾏ kritérieﾏ ﾐeHo ﾐa její ﾐesplﾐěﾐí H┞la ﾐa┗ázáﾐa 
sﾏlu┗ﾐí pokuta 

• zﾏírﾐěﾐí ﾐěkterého z pů┗odﾐíIh k┗alifikačﾐíIh požada┗ků ふﾐapř. připuštěﾐí plﾐěﾐí ┗eřejﾐé 
zakázk┞ čleﾐeﾏ týﾏu, který ﾐesplňuje k┗alifikaIi požado┗aﾐou ┗ )Dぶ 

• zﾏěﾐa poddoda┗atele, který se podílel ﾐa prokázáﾐí k┗alifikaIe, za poddoda┗atele, který tako┗ou 
k┗alifikaIi ﾐesplňuje 

• tz┗. ﾏéﾐěpráIe – zada┗atel H┞ s ┗┞Hraﾐýﾏ doda┗ateleﾏ sﾏlu┗ﾐě upustil od části plﾐěﾐí, 
po ┗┞hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek Hez daﾐé části H┞ ﾏohlo dojít k ┗ítězst┗í jiﾐého účastﾐíka, případﾐě 
by se zIela ﾐo┗ý doda┗atel ﾏohl do VŘ přihlásit, protože by byl schopen předﾏět plﾐěﾐí po   

┗┞jﾏutí daﾐé části dodat za pro ﾐěj ┗ýhodﾐýIh podﾏíﾐek 

11.1.2 Zﾏěﾐa ekoﾐoﾏiIké rovﾐováhy ve prospěIh vyHraﾐého dodavatele 

)ﾏěﾐ┞ hospodářské ro┗ﾐo┗áh┞ sﾏlu┗ﾐího ┗ztahu, které ﾐeH┞l┞ předpokládáﾐ┞ ┗ zadá┗aIíIh 
podﾏíﾐkáIh ふzejﾏéﾐa zﾏěﾐ┞ ustaﾐo┗eﾐí sﾏlou┗┞, které H┞ ﾏěl┞ za ﾐásledek zﾏírﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí 
dodavatele). 

Příklad┞ této podstatﾐé zﾏěﾐ┞ sﾏlou┗┞: 

• ┗┞puštěﾐí či zﾏírﾐěﾐí ustaﾐo┗eﾐí o sﾏlu┗ﾐí pokutě, kterou je zajištěﾐo plﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí 
dodavatele 

• zrušeﾐí požada┗ku zakot┗eﾐého ┗e sﾏlou┗ě ﾐa Haﾐko┗ﾐí záruku za dodržeﾐí terﾏíﾐu plﾐěﾐí  



 

28 

 

• tz┗. ﾏéﾐěpráIe – zada┗atel H┞ s ┗┞Hraﾐýﾏ doda┗ateleﾏ sﾏlu┗ﾐě upustil od části plﾐěﾐí, ale Ieﾐa 
za plﾐěﾐí V) H┞ zůstala ﾐezﾏěﾐěﾐa 

• zkráIeﾐí záručﾐí doH┞ 

• zﾏěﾐa doH┞ plﾐěﾐí V) ふﾐapř. u průHěžﾐého plﾐěﾐí t┞pu školeﾐí zkráIeﾐí této doH┞, u plﾐěﾐí t┞pu 
zpraIo┗áﾐí aﾐalýz┞ ﾐeHo dodá┗ka IT teIhﾐik┞ prodloužeﾐí této doH┞ぶ 

11.1.3 Výzﾐaﾏﾐé rozšířeﾐí rozsahu plﾐěﾐí veřejﾐé zakázky 

)ﾏěﾐa, která zﾐačﾐou ﾏěrou rozšíří V) o plﾐěﾐí doda┗atele a která pů┗odﾐě ﾐeH┞la 
předpokládáﾐa, aﾐiž H┞ H┞lo uskutečﾐěﾐo ﾐo┗é zadá┗aIí řízeﾐí. 

Příklad této podstatﾐé zﾏěﾐ┞ sﾏlou┗┞: 

• k┗aﾐtitati┗ﾐí zﾏěﾐ┞ předﾏětu V) ふnapř. ┗ ráﾏIi jedﾐé V) ﾐa školeﾐí ヲヰ osoH dojde k zadáﾐí 
dalšíIh ヱヰ osoH stá┗ajíIíﾏu zhoto┗iteliぶ  

11.2 Nepodstatﾐé, tj. akIepto┗atelﾐé zﾏěﾐ┞ zá┗azku ze  smlouvy 

V § ヲヲヲ odst. ン ))V) jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ podstatﾐé zﾏěﾐ┞ zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa V) (viz kapitola 11.1). 

))V) ┗šak dále ┗┞ﾏezuje zﾏěﾐ┞ zá┗azku ze sﾏlou┗┞, které ﾐejsou podstatﾐé - jsou tedy 

akIepto┗atelﾐé a ﾐeﾐí u ﾐiIh ﾐutﾐé posuzo┗at ﾐaplﾐěﾐí podﾏíﾐek § ヲヲヲ odst. ン.   

Může se jedﾐat o předeﾏ ┗┞hrazeﾐé zﾏěﾐ┞, či zﾏěﾐ┞ v ﾏﾐožst┗í, u kterýIh se posuzuje hodﾐota 
zﾏěﾐ┞ (z tohoto pohledu rozlišujeﾏe zﾏěﾐ┞ de ﾏiﾐiﾏis, dodatečﾐé plﾐěﾐí a ﾐepřed┗ídatelﾐé 
zﾏěﾐ┞ぶ. 

 

 

 

11.2.1 Zﾏěﾐy de minimis 

Jedﾐá se o zﾏěﾐu s ﾐižší hodﾐotou dle § ヲヲヲ/ヴ ZZVZ. Neﾐí u ﾐí ﾐutﾐé zkouﾏat dů┗od zﾏěﾐ┞.  

)ada┗atel ﾏůže pro┗ést i ﾐěkolik zﾏěﾐ, které ┗ souhrﾐu ﾐepřekročí staﾐo┗eﾐé liﾏit┞ (+/- 10 %  

na dodá┗k┞ a služH┞, +/-  15 % na sta┗eHﾐí práIe). Pokud bude přesažeﾐ liﾏit, zada┗atel tuto zﾏěﾐu     

bude povinen zadat v ﾐo┗éﾏ VŘ, nebo je ﾏožﾐé ji podřadit pod jiﾐou ﾐepodstatﾐou zﾏěﾐu s  

┗┞ššíﾏ fiﾐaﾐčﾐíﾏ liﾏiteﾏ ふ§ ヲヲヲ/ヵ či § ヲヲヲ/ヶぶ. )ﾏěﾐa ﾐesﾏí zﾏěﾐit Ielko┗ou po┗ahu V).   

Při rozšířeﾐí zakázk┞ se ﾏusí jedﾐat o totéž plﾐěﾐí, ﾐapř. rozšířeﾐí rozsahu koﾐzultačﾐíIh služeH 
či úklido┗ýIh služeH. )ﾏěﾐou Ielko┗é po┗ah┞ je ﾐapř. rozšířeﾐí předﾏětu V) ﾐa ﾐákup počítačů  

v přípustﾐéﾏ liﾏitu o ﾐákup ﾏoHilﾐíIh telefoﾐů, pokud ┗ pů┗odﾐí )D ﾐeH┞l ┗ůHeI oHsažeﾐ.  

)ﾏěﾐa zá┗azku 
ze smlouvy 

)ﾏěﾐ┞                   
┗ ﾏﾐožst┗í 

De minimis 

Dodatečﾐé 
plﾐěﾐí 

Nepřed┗ídatelﾐé 
zﾏěﾐ┞ 

V┞hrazeﾐé 
zﾏěﾐ┞ 
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Hodﾐota zﾏěﾐ┞ ﾏusí Hýt ﾐižší ﾐež fiﾐaﾐčﾐí liﾏit pro ﾐadliﾏitﾐí V), a záro┗eň: 

• ﾐižší ﾐež ヱヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku ふV) ﾐa dodá┗k┞ a služH┞) 

• ﾐižší ﾐež ヱヵ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku ふV) ﾐa sta┗eHﾐí práIe) 

→ do liﾏitů zﾏěﾐ se ﾐezapočítá┗ají zﾏěﾐ┞ pro┗edeﾐé podle jiﾐýIh odsta┗Iů § ヲヲヲ ZZVZ (viz 

kapitoly 11. 2.2 a 11. 2.3 tohoto Doporučeﾐí) 

Při staﾐo┗eﾐí hodﾐot┞ zﾏěﾐ┞ je ﾐutﾐé ┗žd┞ sčítat aHsolutﾐí hodﾐotu pro┗edeﾐýIh zﾏěﾐ, 

a to i v situaIi záﾏěﾐ oHdoHﾐého plﾐěﾐí ふﾐapříklad ┗ýﾏěﾐa školeﾐí ﾐa aﾐgličtiﾐu za školeﾐí     

na ﾐěﾏčiﾐuぶ.  

 

 
)ﾏěﾐa ふrozšířeﾐí / zúžeﾐíぶ Hodﾐota zﾏěﾐ┞ 

zﾏěﾐa ヱ + 10 000 / 0 10 000 

zﾏěﾐa ヲ 0 / - 5 000 5 000 

Celkeﾏ hodﾐota zﾏěﾐ┞ 15 000 

 

11.2.2 Dodatečﾐé plﾐěﾐí, tzv. víIepráIe (§ 222/ヵ ZZVZ) 

Za podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze smlouvy se ﾐepo┗ažují tyto zﾏěﾐy: 

• dodatečﾐé sta┗eHﾐí práIe, dodá┗k┞ či služH┞, které ﾐeH┞l┞ zahrﾐut┞ ┗ pů┗odﾐíﾏ zá┗azku ze 
smlouvy, jsou ﾐezH┞tﾐé a zﾏěﾐa ┗ osoHě doda┗atele  

o ﾐeﾐí ﾏožﾐá z ekoﾐoﾏiIkýIh aﾐeHo teIhﾐiIkýIh dů┗odů spočí┗ajíIíIh zejﾏéﾐa ┗ 
požada┗IíIh ﾐa slučitelﾐost ﾐeHo iﾐteroperaHilitu se stá┗ajíIíﾏ zařízeﾐíﾏ, služHaﾏi 
nebo iﾐstalaIeﾏi pořízeﾐýﾏi zada┗ateleﾏ ┗ pů┗odﾐíﾏ zadá┗aIíﾏ řízeﾐí  

o zﾏěﾐa ┗ osoHě doda┗atele H┞ způsoHila zada┗ateli zﾐačﾐé oHtíže ﾐeHo ┗ýrazﾐé z┗ýšeﾐí 
ﾐákladů a 

• hodnota dodatečﾐýIh sta┗eHﾐíIh praIí, dodá┗ek či služeH ﾐepřekročí ヵヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ 
zá┗azku ふ┗iz taHulka u zﾏěﾐ dle § ヲヲヲ/ヶ ZZVZ)  

AH┞ ﾏohla Hýt zﾏěﾐa posouzeﾐa jako ﾐepodstatﾐá, ﾐesﾏí záro┗eň s ┗ýše u┗edeﾐýﾏ Ielko┗ý Ieﾐo┗ý 
ﾐárůst po započteﾐí zﾏěﾐ dle § ヲヲヲ/ヶ ZZVZ a § ヲヲヲ/ヵ ZZVZ přesáhﾐout ンヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ 
zá┗azku ふ§ 222/9 ZZVZ). Celko┗ý Ieﾐo┗ý ﾐárůst spočítáﾏe jako rozdíl ﾏezi koﾐečﾐou Ieﾐou po 
započteﾐí ┗šeIh zﾏěﾐ a pů┗odﾐí sﾏlu┗ﾐí Ieﾐou u┗edeﾐou ┗e sﾏlou┗ě. Dodá┗k┞, služH┞ či sta┗eHﾐí 
práce, které ﾐeH┞l┞ ┗ pů┗odﾐí V) realizo┗áﾐ┞, se odečtou, tj. ┗ toﾏto případě se ﾐesčítají aHsolutﾐí  

hodﾐot┞. )apočítá┗ají se i zﾏěﾐ┞ pro┗edeﾐé před naH┞tíﾏ účiﾐﾐosti ))V) ふpřeIhodﾐé ustaﾐo┗eﾐí  

ZZVZ). 

11.2.3 Zﾏěﾐy pro ﾐepředvídatelﾐé okolﾐosti (§ 222/ヶ ZZVZ) 

OHdoHa dodatečﾐýIh praIí dle § ヲン odst. Α písﾏ. aぶ )V), ┗ ))V) zaIho┗áﾐa podﾏíﾐka 
ﾐepřed┗ídatelﾐosti, ale Hez ﾐutﾐosti teIhﾐiIkýIh a ekoﾐoﾏiIkýIh oHtíží. Dodatečﾐé sta┗eHﾐí práIe, 
dodá┗k┞ či služH┞ neﾏusí Hýt ﾐezH┞tﾐé pro pro┗edeﾐí pů┗odﾐíIh sta┗eHﾐíIh praIí či pro posk┞tﾐutí 
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Příklad špatﾐé pra┝e 

)ada┗atel ┗┞hlásil V) ﾐa geﾐerel ┗eřejﾐého os┗ětleﾐí, kd┞ zada┗atel ﾏěl ┗ítězﾐéﾏu doda┗ateli 
předat podklad┞ potřeHﾐé pro realizaIi V). Při realizaIi předﾏětu plﾐěﾐí doda┗atel zjistil, 
že podklad┞ ﾐeodpo┗ídají aktuálﾐíﾏu sta┗u. )ada┗atel si oHjedﾐal doda┗atele, který vyhotovil 

ﾐo┗ý pasport ┗eřejﾐého os┗ětleﾐí, ┗┞praIo┗áﾐí ﾐo┗ého dokuﾏeﾐtu tr┗alo ﾏěsíI. )ada┗atel 
si dodatkeﾏ prodloužil lhůtu plﾐěﾐí o ﾏěsíI. Nejedﾐá se o ﾐepřed┗ídatelﾐou zﾏěﾐu, zada┗atel 
nejednal s ﾐáležitou péčí. 

pů┗odﾐíIh služeH či dodá┗ek. )a podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ se ﾐepo┗ažuje tako┗á 
zﾏěﾐa, jejíž potřeHa ┗zﾐikla ┗ důsledku okolﾐostí, které zada┗atel jedﾐajíIí s ﾐáležitou péčí ﾐeﾏohl 
před┗ídat. )ada┗atel ﾐesﾏí pro┗ádět zﾏěﾐ┞, o kterýIh předeﾏ ┗ěděl ふÚOHS-S196/2007 ze dne 

22. 10. 2007).  

Např. zada┗atel s┗ěří zpraIo┗áﾐí projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe autorizo┗aﾐé osoHě a ﾐásledﾐě 
předpokládá její sprá┗ﾐost, pak ﾐelze k tíži zada┗atele přičítat ﾐedostatk┞ dokuﾏeﾐtaIe, a ﾐaopak 
ﾏusí ﾏít zada┗atel ﾏožﾐost případﾐě ﾐapra┗it Ih┞H┞, které se oHje┗í ┗ průHěhu realizaIe V) – 

zadavatel proje┗il ﾐáležitou péči tíﾏ, že si autorizo┗aﾐou osoHu pro zpraIo┗áﾐí projekto┗é 
dokumentace najal. 

Při rozšířeﾐí V) se ﾏusí jedﾐat o totéž plﾐěﾐí, tj. předﾏět plﾐěﾐí V) zůstá┗á ﾐezﾏěﾐěﾐ ふaﾐi kd┞H┞ 
zadavatel zﾏěﾐu předﾏětu ﾐepřed┗ídatelﾐě potřeHo┗alぶ. )ada┗atel ﾏůže pro┗ést ﾐěkolik zﾏěﾐ 
po soHě – Ielko┗ý součet ┗šeIh tako┗ýIh zﾏěﾐ ale ﾏusí respektovat limit 50 %.  

Hodnota zﾏěﾐ┞ = součet aHsolutﾐíIh hodﾐot pro┗edeﾐýIh zﾏěﾐ, tj. sčítá se rozšířeﾐí předﾏětu,    

jeho zﾏeﾐšeﾐí ふzúžeﾐíぶ i záﾏěﾐ┞ ふﾐepro┗edeﾐíぶ. 

 

 
)ﾏěﾐa  

ふrozšířeﾐí / zúžeﾐíぶ 
Pro┗edeﾐá zﾏěﾐa 
ふrozšířeﾐí / zúžeﾐíぶ Hodﾐota zﾏěﾐ┞ 

zﾏěﾐa ヱ rozšířeﾐí + 10 000 / 0 10 000 

zﾏěﾐa ヲ zúžeﾐí ふredukIeぶ 0 / - 15 000 15 000 

zﾏěﾐa ン ┗ýﾏěﾐa části + 20 000 / - 10 000 30 000 

zﾏěﾐa ヴ ┗ýﾏěﾐa části + 8 000 / - 16 000 24 000 

Celkeﾏ hodﾐota zﾏěﾐ┞ 79 000 

 

AH┞ ﾏohla Hýt zﾏěﾐa posouzeﾐa jako ﾐepodstatﾐá, ﾐesﾏí Ielko┗ý Ieﾐo┗ý ﾐárůst přesáhﾐout 30 % 

pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku ふ§ ヲヲヲ/Γ ZZVZ). Celko┗ý Ieﾐo┗ý ﾐárůst spočítáﾏe jako rozdíl ﾏezi 
koﾐečﾐou Ieﾐou po započteﾐí ┗šeIh zﾏěﾐ a pů┗odﾐí sﾏlu┗ﾐí Ieﾐou u┗edeﾐou ┗e sﾏlou┗ě. 

Dodá┗k┞, služH┞ či sta┗eHﾐí práce, které ﾐeH┞l┞ ┗ pů┗odﾐí V) realizo┗áﾐ┞, se odečtou, tj. ┗ toﾏto  

případě se ﾐesčítají aHsolutﾐí hodﾐot┞. )apočítá┗ají se i zﾏěﾐ┞ pro┗edeﾐé před ﾐaH┞tíﾏ účiﾐﾐosti  

))V) ふpřeIhodﾐé ustaﾐo┗eﾐí ))V)ぶ. 
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11.2.4 Vyhrazeﾐé zﾏěﾐy závazku 

)ﾏěﾐ┞ zá┗azku po uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞ ﾐa plﾐěﾐí ┗eřejﾐé zakázk┞, příp. ráﾏIo┗é dohod┞, které 
si zada┗atel předeﾏ ┗┞hradil ┗ )D. )ada┗atel s ﾐiﾏi ﾏusí ┗žd┞ počítat již při přípra┗ě )Ř. Nelze  

je uplatﾐit až dodatečﾐě. PH těIhto zﾏěﾐ ﾏusí Hýt započítáﾐa do PH ┗eřejﾐé zakázk┞ ふ§ ヱヶ/ン ZZVZ).  

V┞hrazeﾐé zﾏěﾐ┞ jsou upra┗eﾐ┞ ┗ § ヱヰヰ ))V).  

))V) ﾐeukládá zada┗ateli ┗ případě této ┗┞hrazeﾐé zﾏěﾐ┞ zá┗azku povinnost uza┗írat dodatek ke 
sﾏlou┗ě, a┗šak pokud zadavatel dodatek ke sﾏlou┗ě uza┗ře, ﾐejde o protiprá┗ﾐí jedﾐáﾐí. 

Příklad┞: 

• v případě, kd┞ dojde ke zﾏěﾐě sazby DPH, dojde autoﾏatiIk┞ k úpra┗ě sﾏlu┗ﾐí Ieﾐ┞  
• ┗ případě, kd┞ iﾐflaIe ﾐeHo deflaIe dosáhﾐe určité úro┗ﾐě, dojde autoﾏatiIk┞ k úpra┗ě sﾏlu┗ﾐí 

ceny 

• zadavatel soutěží Ielý předﾏět V), a┗šak ﾐa základě zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ふsﾏlu┗ﾐíIh 
ustaﾐo┗eﾐíぶ si ┗┞ﾏíﾐí prá┗o část poptá┗aﾐého plﾐěﾐí ﾐe┗┞užít – ﾐapř. soutěž ﾐa ヲヰヰ ks 
ﾐoteHooků, z ﾐiIh o┗šeﾏ zada┗atel s jistotou odeHere ふ„garaﾐto┗aﾐý odHěr“ぶ jeﾐ ヱΑヰ a ﾐa dalšíIh 
30 ﾏá tuto „sﾏlu┗ﾐí opIi“, kterou ﾐeﾐí po┗iﾐeﾐ ┗┞užít  

11.2.5 Zﾏěﾐa závazku se sﾏlouvy, která ﾏá vliv ﾐa režiﾏ VZ 

Pokud ﾏá Hýt zá┗azek ze sﾏlou┗┞ ﾐa V)MR zﾏěﾐěﾐ ふse zohledﾐěﾐíﾏ ┗ýše u┗edeﾐýIh podﾏíﾐekぶ, 
je ﾐutﾐé také zkouﾏat, zda V) i po zﾏěﾐě splňuje liﾏit V)MR: 

• ANO → zﾏěﾐu lze pro┗ést Hez realizaIe )Ř ﾐa základě § ンヱ ZZVZ ふtj. Výjiﾏka pro V)MRぶ 
• NE ふtj. liﾏit H┞ H┞l překročeﾐぶ → zadavatel ﾏusí postupovat dle pra┗idel u┗edeﾐýIh ┗ § ヲヲヲ ZZVZ 

Po posouzeﾐí liﾏitu pro V)MR je rozhodujíIí sta┗ po zﾏěﾐě ふtj. Ielko┗á hodﾐota V) po pro┗edeﾐí 
zﾏěﾐ┞ぶ. 

Zadavatel realizoval VZMR na dodá┗k┞, jejíž pů┗odﾐí hodﾐota čiﾐila ヱ,ヵ ﾏil. Kč Hez DPH, přičeﾏž H┞la 
pro┗edeﾐa zﾏěﾐa, která dosaho┗ala částk┞ ヰ,ヲヵ ﾏil. Kč Hez DPH. V toﾏto případě H┞ po pro┗edeﾐí   

zﾏěﾐ┞ Ielko┗á hodﾐota ┗eřejﾐé zakázk┞ čiﾐila ヱ,Αヵ ﾏil. Kč Hez DPH, šlo H┞ ted┞ stále ふi  po pro┗edeﾐí  

zﾏěﾐ┞ぶ o V)MR.  

Pokud H┞ o┗šeﾏ H┞la pro┗edeﾐa zﾏěﾐa, která H┞ doplňo┗ala plﾐěﾐí a dosaho┗ala H┞ hodﾐot┞ 
0,75 mil. Kč Hez DPH ふtj. Ielko┗á hodﾐota VZ H┞ po pro┗edeﾐé zﾏěﾐě čiﾐila ヲ,ヵ ﾏil. Kč Hez DPH),    

ﾏusela H┞ se přípustﾐost zﾏěﾐ┞ posuzo┗at podle § ヲヲヲ ZZVZ. 

V)MR a její hodﾐota )ﾏěﾐa Celko┗á hodﾐota AplikaIe § ヲヲヲ ZZVZ 

1 700 000 + 100 000 1 800 000 NE 

1 700 000 - 100 000 1 600 000 NE 

1 700 000 + 500 000 2 200 000 ANO 
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12 Archivace 

Zadavatel je po┗iﾐeﾐ uIho┗á┗at dokuﾏeﾐtaIi o zadá┗aIíﾏ řízeﾐí, kterou t┗oří ┗šeIhﾐ┞ dokuﾏeﾐt┞ 
v listiﾐﾐé ﾐeHo elektroﾐiIké podoHě a ┗ýstup┞ z ústﾐí koﾏuﾐikaIe, jejiIhž pořízeﾐí ┗ průHěhu  

zadá┗aIího řízeﾐí, popřípadě po jeho ukoﾐčeﾐí, ┗┞žaduje ZZVZ, ┗četﾐě úplﾐého zﾐěﾐí origiﾐálů 
ﾐaHídek ┗šeIh doda┗atelů, a to po doHu ヱヰ let ode dﾐe ukoﾐčeﾐí zadá┗aIího řízeﾐí nebo od zﾏěﾐ┞ 
zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa ┗eřejﾐou zakázku, ﾐestaﾐo┗í-li jiﾐý prá┗ﾐí předpis lhůtu delší10

. Zadavatel 

je po┗iﾐeﾐ pořizo┗at dokuﾏeﾐtaIi o zadá┗aIíﾏ řízeﾐí tako┗ýﾏ způsoHeﾏ, aH┞ H┞l sIhopeﾐ ┗ případě  

potřeH┞ doložit dokuﾏeﾐtaIi k aktuálﾐí fázi zadá┗aIího řízeﾐí. 

Tato arIhi┗ačﾐí po┗iﾐﾐost ted┞ ┗┞plý┗á ze ZZVZ pouze příjeﾏIi – zadavateli, proto ﾐedoporučujeﾏe 
tuto po┗iﾐﾐost přeﾐášet ﾐa doda┗atele. )áro┗eň upozorňujeﾏe, aH┞ si zada┗atel zajistil po skoﾐčeﾐí 
projektu předáﾐí ┗šeIh potřeHﾐýIh dokuﾏeﾐtů od doda┗atele ┗ztahujíIí se k projektu, které ﾏá 
zadavatel povinnost po staﾐo┗eﾐou doHu uIho┗á┗at. 

  

                                                           

10
 Na základě rozpočto┗ýIh pra┗idel lze ┗šak od┗od a peﾐále ┗┞ﾏěřit do ヱヰ let od ヱ. ledﾐa roku ﾐásledujíIího po 

roIe, ┗ ﾐěﾏž došlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě. PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ arIhi┗o┗at doklad┞ týkajíIí se projektu po 
Ielou tuto doHu ふted┞ ﾏiﾐ. ヱヰ let od pro┗edeﾐí ┗ýdeje ﾐa daﾐou zakázku, ﾐapř. od úhrad┞ faktur┞ぶ. 
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13 Dokumenty ke kontrole 

Zadavatel je povinen dokumenty ke kontrole ┗┞ﾏezeﾐé ┗ kap. 20.13 Pravidel OPZ ﾐahrát 
prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14 + do modulu Veřejﾐé zakázky a informovat iﾐterﾐí depeší projekto┗ého 
ﾏaﾐažera. 

13.1 E┝ aﾐte před ┗┞hlášeﾐíﾏ  

Při koﾐtrole před ┗┞hlášeﾐíﾏ je zada┗atel po┗iﾐeﾐ zaslat dokuﾏeﾐt┞ ┗ edito┗atelﾐéﾏ forﾏátu 

ふﾐapř. MiIrosoft Wordぶ. Jedﾐá se o ﾐásledujíIí dokuﾏeﾐt┞:  

• ┗ýz┗a ┗četﾐě ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ a ┗šeIh příloh, 

• dokuﾏeﾐt se staﾐo┗eﾐíﾏ předpokládaﾐé hodﾐot┞. 

13.2 E┝ aﾐte před podpiseﾏ  

Při koﾐtrole před podpiseﾏ je zadavatel po┗iﾐeﾐ předložit ﾐásledujíIí dokumenty: 

• ustaﾐo┗eﾐí hodﾐotíIí koﾏise, čestﾐá prohlášeﾐí čleﾐů koﾏise, 
• u┗eřejﾐěﾐá ┗ýz┗a k podáﾐí ﾐaHídek ┗četﾐě zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe a ┗šeIh jejiIh příloh, 
• ┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ふ┗četﾐě otázek doda┗atelůぶ, ┗četﾐě dokladů prokazujíIí jejiIh 

odesláﾐí/u┗eřejﾐěﾐí, pokud je to rele┗aﾐtﾐí, 
• ﾐaHídka podaﾐá doda┗ateleﾏ ふ┗četﾐě podepsaﾐého ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ぶ, s ﾐíﾏž H┞ ﾏěla Hýt 

uza┗řeﾐa sﾏlou┗a, 
• ﾐaHídka doda┗atelů, kteří H┞li z řízeﾐí ┗┞loučeﾐi, 
• případﾐé oHjasﾐěﾐí či doplﾐěﾐí ﾐaHídek dodatečﾐě předložeﾐé doda┗ateli, 

• protokol o ote┗íráﾐí oHálek, 
• zprá┗a o posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí, 
• koﾏuﾐikaIi ﾏezi doda┗ateleﾏ a zada┗ateleﾏ ふeﾏail┞, zprá┗┞ přes dato┗ou stráﾐku, atd.ぶ 
• ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýHěru doda┗atele. 

13.3 Ex post 

K e┝ post koﾐtrole je potřeHa předložit dokuﾏeﾐt┞ jako při koﾐtrole před podpiseﾏ a ﾐa┗íI: 

• ozﾐáﾏeﾐí o podpisu sﾏlou┗┞, 
• podepsaﾐá sﾏlou┗a doda┗ateleﾏ a zada┗ateleﾏ, 
• případﾐě dokuﾏeﾐt┞ požado┗aﾐé předložit před podpiseﾏ sﾏlou┗┞. 
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14 Užitečﾐé odkazy k ﾏetodiIe zadáváﾐí VZ dle ZZVZ 

 Vzdělá┗aIí prograﾏ MMR ČR: 

http://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani  

 Otázk┞ a odpo┗ědi z INFO-FÓRA spra┗o┗aﾐého ﾐa MMR ČR: 

http://portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Info-forum/NOVY-zakon-c-134-2016-Sb-,-o-

zadavani-verejnych-zakazek/Otazky-a-odpovedi  

 Metodik┞ MMR ČR k ZZVZ:  

o Metodik┞ MMR připra┗ilo: 
- proIesﾐí, popisujíIí ┗lastﾐí postup ┗ )Ř; 
- forﾏálﾐí, které H┞ ﾏěl┞ zada┗atelůﾏ poﾏoIi s forﾏálﾐíﾏi aspekt┞ )Ř poﾏoIí ┗zorů; 
- speIiálﾐí, které předsta┗ují jedﾐotli┗é čiﾐﾐosti zadavatele a instituty k ZZVZ 

o Dále u┗eřejňuje ﾏetodik┞ oHoro┗ého zaﾏěřeﾐí, ﾐapř. ﾏetodik┞ soIiálﾐí, které se dotýkají 
soIiálﾐíIh aspektů zadá┗áﾐí a společeﾐsk┞ zodpo┗ědﾐého zadá┗áﾐí a ﾏetodik┞ šetrﾐé 
ふzeleﾐéぶ, zohledňujíIí ekologiIké aspekt┞. 

http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-

c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek  

 MetodiIká doporučeﾐí MMR ČR k ZZVZ:  

http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-

doporuceni  

 Metodika pro zadá┗áﾐí e┗aluaIí zpraIo┗aﾐá Českou e┗aluačﾐí společﾐostí:  

https://czecheval.cz/cs/%C4%8CES%20p%C5%99ipravila%20Metodiku%20pro%20zad%C3%A1v%C3

%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_n832  

 SHírk┞ rozhodﾐutí ÚOHS: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html , příp. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-

zakazky.html  

 Soudﾐí přezkuﾏ rozhodﾐutí ÚOHS: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html , příp. 
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-

zakazky.html  

 MetodiIký pok┞ﾐ pro ┗ýkoﾐ koﾐtrol ┗ odpo┗ědﾐosti řídiIíIh orgáﾐů při iﾏpleﾏeﾐtaIi ESIF pro 

oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020: příjeﾏIi projektů se jako zada┗atelé VZ ﾏohou sezﾐáﾏit s podoHou otázek 
v koﾐtrolﾐíIh listeIh, podle kterýIh jsou koﾐtrolo┗áﾐ┞ jejiIh VZ: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-vykon-kontrol-v-odpo-

19720  

 SoIiálﾐě odpo┗ědﾐé zadá┗áﾐí VZ: 

http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/ 

http://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani
http://portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Info-forum/NOVY-zakon-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Otazky-a-odpovedi
http://portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Info-forum/NOVY-zakon-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Otazky-a-odpovedi
http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek
http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek
http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni
http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni
https://czecheval.cz/cs/%C4%8CES%20p%C5%99ipravila%20Metodiku%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_n832
https://czecheval.cz/cs/%C4%8CES%20p%C5%99ipravila%20Metodiku%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_n832
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky.html
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-vykon-kontrol-v-odpo-19720
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-vykon-kontrol-v-odpo-19720
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
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Příloha č. 1 - HodﾐotiIí kritéria pro EvaluaIe 

Oblast HodﾐotiIí kritéria 

)půsoH o┗ěřeﾐí 
při hodﾐoIeﾐí 

ﾐaHídek 

)půsoH o┗ěřeﾐí 
při realizaIi 

zakázk┞ 

Koﾏeﾐtáře 

K┗alita týﾏu 
– ┗hodﾐě 
složeﾐý 
e┝pertﾐí týﾏ 
se 

zkušeﾐostﾏi z 
oblasti 

e┗aluaIí 

Nad ráﾏeI ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗ků u┗edeﾐýIh 
v k┗alifikačﾐíIh kritériíIh ﾏůže zada┗atel hodﾐotit k┗alitu 
týﾏu. Ta se podoHﾐě jako u k┗alifikačﾐíIh kritérií od┗íjí od 
┗zděláﾐí, zkušeﾐostí a profilů čleﾐů týﾏu. )ada┗atel tak 
ﾏůže prefero┗at ┗┞šší ┗zděláﾐí ふPh.D.ぶ, delší pra┝i, ┗ětší 
┗elikost týﾏu či lepší pokr┞tí jedﾐotli┗ýIh teﾏatiIkýIh 
oblasti evaluace experty na proHleﾏatiku hodﾐoIeﾐé 
intervence, případﾐě portfolio zakázek osoH, které se 
Hudou podílet ﾐa plﾐěﾐí zakázk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ a podstatﾐýﾏ 
způsoHeﾏ ふﾐapř. ┗edouIí týﾏu – počt┞, ┗zděláﾐí, k┗alita 
předIhozíIh zakázekぶ. Hodnotit lze i zkušeﾐost čleﾐů 
realizačﾐího týﾏu s použí┗aﾐýﾏi ┗ýzkuﾏﾐýﾏi ﾏetodaﾏi a 
hodﾐoIeﾐýﾏ téﾏateﾏ doložeﾐíﾏ prokazatelﾐé 
zkušeﾐosti, puHlikaIí ┗ peer re┗ie┘ periodiku, či puHlikaIí ┗ 
impakto┗aﾐéﾏ periodiku. 

Profesﾐí CV 
se ┗zděláﾐíﾏ 
a referencemi 

na předIhozí 
e┗aluačﾐí zakázk┞. 

Viz k┗alifikačﾐí 
kritéria. 

V ráﾏIi hodﾐotiIíIh kritérií je ┗hodﾐé staﾐo┗it přiﾏěřeﾐé ﾏeze 
požado┗aﾐýIh ┗lastﾐostí. Např. ﾐeplatí aHsolutﾐě, že číﾏ delší pra┝e, 
tíﾏ lépe, ┗hodﾐé je staﾐo┗it ﾏez ┗ tako┗é podoHě, že pro účel┞ 
hodﾐoIeﾐí se delší ﾐež desetiletá pra┝e po┗ažuje za pra┝i 
desetiletou. 

Adek┗átﾐí 
volba 

e┗aluačﾐíIh 
metod 

Vhodﾐost, realističﾐost a dostatečﾐost ┗olH┞ e┗aluačﾐíIh 
ﾏetod, sHěru dat ┗četﾐě iﾐforﾏaIe, odkud dodavatel data 

získá, a postupů ┗edouIíIh k zodpo┗ězeﾐí staﾐo┗eﾐýIh 
e┗aluačﾐíIh otázek a Iílů defiﾐo┗aﾐýIh zada┗ateleﾏ. Toto 
je posuzo┗áﾐo ﾐa základě arguﾏeﾐt┞ podložeﾐého 
e┝pertﾐího ﾐázoru zada┗atele. )e zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe 
ﾏusí Hýt ┗šak jasﾐé, Io zadavatel preferuje, co bude 

hodﾐotit jako lepší/horší. 
Dílčí hodﾐoIeﾐé aspekt┞, které H┞ ﾏěl┞ Hýt reflekto┗áﾐ┞ 
v toﾏ, jak Hude sesta┗eﾐa ﾐaHídka, pak jsou ﾐásledujíIí: 
• Účastﾐík s┗ůj postup zdů┗odﾐí, toto zdů┗odﾐěﾐí je 

jasﾐé, reálﾐě o┗ěřitelﾐé a srozuﾏitelﾐé, reflektuje 
zﾐalost proHleﾏatik┞ a teréﾐu. Nejedﾐá se o rutiﾐﾐí 
přepis oHeIﾐě zﾐáﾏýIh faktů či ﾏetod, ale o ┗┞s┗ětleﾐí 
postupů koﾐkrétﾐě ┗ztažeﾐýIh k požada┗kůﾏ 
u┗edeﾐýﾏ ┗ zadáﾐí úkolu a potřeHáIh zada┗atele. 
Zadavatel pak jako lepší hodﾐotí ﾐaHídku, jejíž postup 

E┝pertﾐí posouzeﾐí 
příslušﾐé části 

ﾐaHídk┞. 

AplikaIe ﾐa┗ržeﾐýIh 
ﾏetod je ﾐutﾐé 

o┗ěřo┗at sro┗ﾐáﾐíﾏ 
┗ýstupů s ﾐaHídkou 
a vstupﾐí zprá┗ou 
e┗aluačﾐího týﾏu, 

resp. se zápis┞ 
dokládajíIíﾏi 

projedﾐáﾐí ﾐutﾐosti 
úpra┗┞ e┗aluačﾐího 
postupu v případě 

┗ýsk┞tu oHjekti┗ﾐíIh 
skutečﾐostí. 

V ráﾏIi tohoto kritéria je ﾐe┗hodﾐé pokoušet se zdáﾐli┗ě 
oHjekti┗izo┗at posouzeﾐí ﾏetod ﾐapř. přístupeﾏ „lépe Hude 
hodﾐoIeﾐa ﾐaHídka účastﾐíka, který použije ┗íIe ﾏetod sHěru dat“. 
 

Ne┗hodﾐé je ro┗ﾐěž prefero┗at Io ﾐejdetailﾐější rozpraIo┗áﾐí 
metodologie evaluace – jedﾐak toto ﾏůže Hýt předﾏěteﾏ až ┗stupﾐí 
zprá┗┞ a H┞lo H┞ disproporčﾐí zátěží požado┗at, aH┞ v ráﾏIi ﾐaHídk┞ 
de-faIto již splﾐil část zadáﾐí, a jedﾐak účastﾐík Hez dalšíIh 
iﾐforﾏaIí, které zpra┗idla získá až po podpisu sﾏlou┗┞, ﾐeﾏůže 
sﾏ┞sluplﾐě u┗ést ┗šeIhﾐ┞ detail┞ řešeﾐí. 
Pro toto hodﾐotiIí kritériuﾏ ﾏusí zada┗atel dispoﾐo┗at ┗ýzﾐaﾏﾐou 
odbornou kapaIitou ふať už iﾐterﾐí ﾐeHo e┝terﾐí ┗ podoHě ┗┞užití 
služeH e┝perta ┗ oHoruぶ pro posouzeﾐí k┗alit┞ ﾐaHídek. V případě 
e┗aluačﾐě ﾏéﾐě zkušeﾐého zada┗atele je ┗hodﾐé toto kritériuﾏ 
ﾐepoužít a ﾐejlepší ﾐaHídku ┗┞Hrat podle jiﾐýIh kritérií. 
 

Vhodﾐé je požado┗at stručﾐý popis řešeﾐí jedﾐotli┗ýIh e┗aluačﾐíIh 
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se na základě zdů┗odﾐěﾐí ┗ ﾐaHídIe a podložeﾐýIh  

odHorﾐýIh ﾐázorů hodﾐotíIí koﾏise je┗í jako ┗hodﾐější 
pro účel a Iíle e┗aluaIe, které je ﾐutﾐé splﾐit, a 
jedﾐotli┗é e┗aluačﾐí otázk┞, které je ﾐutﾐé dostatečﾐě  

zodpo┗ědět. 
• Účastﾐík si je ┗ědoﾏ e┝terﾐíIh ┗li┗ů, které ﾏají příﾏý i 

ﾐepříﾏý dopad ﾐa ﾐa┗ržeﾐý desigﾐ a na interpretaci 

┗ýsledků. Účastﾐík s těﾏito ┗li┗┞ praIuje, sﾐaží se je 
eliﾏiﾐo┗at či je realistiIk┞ zapraIuje do desigﾐu. 
)ada┗atel pak jako lepší hodﾐotí ﾐaHídku, jejíž postup 
se ﾐa základě oﾏezeﾐí přizﾐaﾐýIh ┗ ﾐaHídIe a 
podložeﾐýIh odHorﾐýIh ﾐázorů hodﾐotíIí koﾏise je┗í 
jako realističtější z hlediska ﾏožﾐosti k┗alitﾐího 
pro┗edeﾐí. 

úkolů, případﾐě požado┗at detailﾐější ﾐá┗rh řešeﾐí ﾐěkterýIh 
koﾐkrétﾐíIh oHtížﾐýIh Hodů e┗aluaIe. Vhodﾐé je, pokud to zada┗atel 
požaduje, aH┞ účastﾐík ┗ ﾐaHídIe ﾐejeﾐ u┗edl popis ﾐa┗ržeﾐého 
postupu, ale i zdů┗odﾐěﾐí jeho použití ┗ztažeﾐé ke koﾐkrétﾐíﾏ 
okolﾐosteﾏ e┗aluaIe. Vhodﾐé je ┗ zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIi uží┗at 
koﾐkrétﾐí odkaz┞ ﾐa ﾏetodologiIkou literaturu a požado┗at totéž 
v ﾐaHídIe – ﾏůže to ┗ýrazﾐě oﾏezit rozsah ﾐaHídk┞, oﾏezí to spor┞ 
o to, zda dodavatel a zada┗atel shodﾐě Ihápou, ﾐapř. jak ﾏá ┗┞padat 
case study, a pro případﾐé spor┞ je pak ﾏožﾐé ┗┞jít z detailů 
ﾏetodologie popsaﾐýIh ┗ odkázaﾐéﾏ zdroji. Pokud H┞ se totiž 
zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe dala ┗┞s┗ětlit ┗íIe způsoH┞, je to ┗žd┞ k tíži 
zadavatele a ku prospěIhu doda┗atele. 

Řízeﾐí 
e┗aluačﾐí 
zakázk┞ a 
s tíﾏ 
sou┗isejíIí 
řízeﾐí rizik 

Ná┗rh způsoHu zajištěﾐí řízeﾐí rizik, resp. ┗ ﾐaHídIe 
u┗edeﾐá aﾐalýza rizik a oﾏezeﾐí daﾐého e┗aluačﾐího 
projektu. 

E┝pertﾐí posouzeﾐí 
příslušﾐé části 

ﾐaHídk┞. 

Pra┗idelﾐé zprá┗┞ 
o pokroku realizace 

projektu oHsahujíIí i 
aktualizaIi aﾐalýz 
rizik a oﾏezeﾐí. 

Toto kritériuﾏ H┞ ﾐeﾏělo Hýt apliko┗áﾐo ┗e forﾏalistﾐí podoHě ┗e 
smyslu – ┗┞ﾏ┞slete si rizika a pak si ┗┞ﾏ┞slete, jak je Hudete řídit. 
Rizika H┞ ﾏěl alespoň částečﾐě u┗ést již zada┗atel ﾐa základě 
┗lastﾐíIh zjištěﾐí o pro┗editelﾐosti příslušﾐé e┗aluaIe. Účastﾐík ﾏůže 
ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí u┗ést další rele┗aﾐtﾐí rizika. 

Kvalita 

refereﾐIí – 

předIhozí 
zkušeﾐosti 
e┗aluátora 

Nad ráﾏeI ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗ků u┗edeﾐýIh 
v k┗alifikačﾐíIh kritériíIh ﾏůže zada┗atel hodﾐotit 
zkušeﾐosti e┗aluačﾐího týﾏu. T┞piIk┞ lze prefero┗at ┗ětší 
počet pro┗edeﾐýIh e┗aluaIí oHdoHﾐého Iharakteru za 
určité oHdoHí. 

Refereﾐčﾐí list┞ 
k u┗áděﾐýﾏ 

zakázkáﾏ oHsahujíIí 
koﾐtaktﾐí osoH┞ 

oHjedﾐatelů. 

X 

Toto kritériuﾏ doporučujeﾏe použít pouze ┗ případě, kd┞ zada┗atel 
ﾐehodﾐotí k┗alitu ﾐa┗ržeﾐého řešeﾐí. Ne┗ýhodou tohoto kritéria je, 
že přílišﾐý důraz ﾐa refereﾐIe uza┗írá e┗aluačﾐí trh ﾐo┗é koﾐkureﾐIi. 

 

Zdroj dat: Metodika zadá┗áﾐí e┗aluaIí [oﾐliﾐe]. Česká e┗aluačﾐí společﾐost ヲヰヱΒ [Iit. ヲヰヱΒ-12-ヱヱ]; dostupﾐé z: 
https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika%20pro%20zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20evaluac%C3%AD_Z%C3%A1%C5%99%C3%AD2018_Ve%C5%99ej

n%C3%A1_konzultace_Fin.docx 
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