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Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění – dále jen „zákon“) 

Druh zakázky Předpokládaná hodnota 
zakázky (bez DPH) Stručný popis postupu zadavatele 

Dodávky a služby 

 Veřejné zakázky, 
jejichž hodnota bez 

DPH je nižší než 
200.000,- Kč 

Stavební práce 
Veřejné zakázky, jejichž 

hodnota bez DPH je 
nižší než  600.000,- Kč 

• výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud má 
zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, pak přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou 

• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě nabídky o pořízení plnění (není nutné ustavovat hodnotící 
komisi) 

• uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem 
potvrzené objednávky) 

• případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka 
nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.) 

V případě přímého nákupu nemusí zadavatel postupovat podle výše uvedených bodů – podkladem pro kontrolu bude 
vystavený účetní doklad. 

 

Dodávky a služby 
 

Veřejné zakázky, jejichž 
hodnota bez DPH je od 
200.000,- Kč  a nižší než 

800.000,- Kč 
 

• výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění) a případné uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem, výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích (hodnotící kritéria), doba pro podání 
nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne následujícího po dni odeslání výzvy dodavatelům 

• rozhodnutí pověřené osoby o výběru nejvhodnější nabídky na základě kritérií a sdělení této informace všem 
účastníkům spolu se stručným odůvodněním výběru 

• uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem  
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být 

skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem 
požadované plnění  
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Dodávky a služby 

Veřejné zakázky, 
jejichž hodnota bez 

DPH je od  800.000,- Kč 
a nižší než horní 
limit pro veřejné 
zakázky malého 

rozsahu uvedený § 12 
odst. 3 zákona  

Stavební práce 

Veřejné zakázky, 
jejichž hodnota bez 

DPH je od 600.000,- Kč 
a nižší než horní 
limit pro veřejné 
zakázky malého 

rozsahu uvedený § 12 
odst. 3 zákona  

• výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolnosti 
může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů) a případné uveřejnění výzvy vhodným způsobem; výzva 
bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria) 

• doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne následujícího po dni odeslání výzvy 
dodavatelům 

• ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít 
odbornost ve vztahu k požadovanému plnění (např. u zakázky na dodávku hardware bude jeden člen hodnotící 
komise mít alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru) 

• zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky  
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se 

stručným odůvodněním výběru 
• uzavření smlouvy s dodavatelem 
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení 
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 Postupy pro zadávání zakázek nad limit stanovený zákonem v případech, kdy se na zadavatele nevztahuje povinnost postupovat dle zákona 

Druh zakázky Předpokládaná hodnota 
zakázky (bez DPH) 

Způsob zadání/typ 
řízení Odlišnosti v postupu dle určeného typu zadávacího řízení 

Zakázky, jejichž hodnota 
bez DPH je vyšší než  

horní limit pro veřejné 
zakázky malého 

rozsahu a nižší než limit 
pro nadlimitní veřejné 

zakázky stanovený 
v platném a účinném 

nařízení vlády*  
 

Postupem pro zadání 
veřejných zakázek 

veřejným zadavatelem 
ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

• výzva minimálně 5 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem  

• doba pro podání nabídek minimálně 15 dní ode dne následujícího po dni odeslání 
výzvy dodavatelům 

• ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
• zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky 
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
• informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným 

zdůvodněním výběru  
• uzavření smlouvy s dodavatelem  
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  

popřípadě  
• zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na 

ustanovení  § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen 
„OBZ“). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) 
všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu s kogentní 
částí úpravy obchodní soutěže v OBZ. 

Zakázka na dodávky a 
služby 

spolufinancovaná 
z prostředků z fondů 

Evropské unie 
 

Zakázky, jejichž hodnota 
je vyšší  než limit pro 

nadlimitní veřejné 
zakázky stanovený 

v platném a účinném 
nařízení vlády*   

Postupem pro zadání 
veřejných zakázek 

veřejným zadavatelem 
ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

• výzva minimálně 9 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem 

• doba pro podání nabídek minimálně 35 dní ode dne následujícího po dni odeslání 
výzvy dodavatelům 

• ustanovení alespoň pětičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek  
• zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky 
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
• informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným 

zdůvodněním výběru  
• uzavření smlouvy s dodavatelem  
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  

popřípadě  
• zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na 

ustanovení § 281 až 288 OBZ.  Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. 
v plném rozsahu) všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou 
v rozporu s kogentní částí úpravy obchodní soutěže v OBZ. 
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Zakázky, jejichž hodnota 
bez DPH je vyšší než 

horní limit pro veřejné 
zakázky malého 

rozsahu a nepřekračuje 
částku 10.000.000,- Kč 

Postupem pro zadání 
veřejných zakázek 

veřejným zadavatelem 
ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

• výzva minimálně 5 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem  

• doba pro podání nabídek minimálně 15 dní ode dne následujícího po dni odeslání 
výzvy dodavatelům 

• ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek  
• zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky 
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
• informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným 

zdůvodněním výběr  
• uzavření smlouvy s dodavatelem  
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  

popřípadě  
• zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na 

ustanovení § 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. 
v plném rozsahu) všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou 
v rozporu s kogentní částí úpravy obchodní soutěže v OBZ. 

 
 
 

Zakázka na stavební 
práce  

spolufinancovaná 
z prostředků z fondů 

Evropské unie 
 
 
 Zakázky, jejichž hodnota 

bez DPH je vyšší než 
10.000.000,- Kč a nižší 

než limit pro nadlimitní 
veřejné zakázky 

stanovený v platném a 
účinném nařízení vlády*  

Postupem pro zadání 
veřejných zakázek 

veřejným zadavatelem 
ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

• výzva minimálně 9 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem  

• doba pro podání nabídek minimálně 35 dní ode dne následujícího po dni odeslání 
výzvy dodavatelům 

• ustanovení alespoň pětičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek  
• zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky 
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
• informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným 

zdůvodněním výběru   
• uzavření smlouvy s dodavatelem  
• případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

popřípadě  
• zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na 

ustanovení § 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. 
v plném rozsahu) všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou 
v rozporu s kogentní částí úpravy obchodní soutěže v OBZ. 
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Zakázky, jejichž hodnota 
je vyšší  než limit pro 

nadlimitní veřejné 
zakázky stanovený 

v platném a účinném 
nařízení vlády*   

Postupem dle pravidel 
platných pro některé ze 

standardních 
zadávacích řízení 

• stejné jako výše, avšak s modifikacemi 
- k podání nabídky se však vyzývá nejméně 9 zájemců,  
- není možné zadat zakázku přímo jednomu zájemci, pokud by se na takovou 

zakázku vztahovala výjimka týkající se jen podlimitních veřejných zakázek,  
- lhůta pro podání nabídek musí činit nejméně 35 dnů ode dne následujícího po dni 

odeslání výzvy dodavatelům, 
- požadavek na prokazování kvalifikace v plném rozsahu obdobně podle zákona 

při zadávání nadlimitních veřejných zakázek 
popřípadě  
• zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na 

ustanovení § 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. 
v plném rozsahu) všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou 
v rozporu s kogentní částí úpravy obchodní soutěže v OBZ. 

* Závazná je hranice mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou, která je nařízením vlády stanovena jako platná pro územní samosprávný celek nebo jím zřízenou 
příspěvkovou organizaci nebo jinou právnickou osobu dle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
Upozornění: Zde jsou uvedeny pouze základní postupy, které je nutno dodržovat. Detailní popis a zejména náležitosti dokumentů (oznámení 

o zahájení zadávacího řízení, zápis z jednání hodnotící komise atd.) jsou uvedeny v Doplňujícím výkladu, který je součástí Příručky pro 
české kooperační partnery – realizace projektu a každý zadavatel je povinen dle nich postupovat. 

 
 
Při zadání všech zakázek výše uvedených je zadavatel povinen respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. 
 
 
 


