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Článek 1 
Základní ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 11/2016 Centrální nákupy a veřejné 
zakázky malého rozsahu na VŠTE ze dne 1. 7. 2016 (č. j. VŠTE005422/2016). 

(2) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

 

Článek 3, odst. 2 

Dochází k nahrazení „zákon č. 137/2006 Sb.“ za „zákon č. 134/2016 Sb.“. 

 

Článek 5, odst. 4 

Dochází k doplnění věty „V tomto případě je potřeba od dodavatele obdržet akceptaci ob-
jednávky. Pověřený pracovník zveřejní objednávku musí prostřednictvím programu iFIS.“ 

 

Článek 6, odst. 8 

Dochází k nahrazení slov „Vedoucí oddělení nákupu“ za „Pracovník oddělení nákupu“. 

 

Článek 8, odst. 1 

Dochází k nahrazení „zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“ za „zákon 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“ a úpravě zkratky „ZVZ“ na „ZZVZ“. 

 

Článek 10, odst. 1 

Dochází k úpravě zkratky „ZVZ“ na „ZZVZ“. 

 

Článek 10, odst. 3 

Dochází k úpravě zkratky „ZVZ“ na „ZZVZ“. 

 

Článek 10, odst. 1 a 2 

Dochází k odstranění písmen d). 

Článek 10 

Dochází k rozšíření o odst. 3 a 4: 

(3) Dodávky a služby s předpokládanou hodnotou 2 000 001 Kč a více jsou řešeny podle 
ZZVZ 134/2016. 

(4) Stavební práce s předpokládanou hodnotou 6 000 001 Kč a více jsou řešeny podle 
ZZVZ 134/2016. 

 



 2 

 

Článek 12, odst. 7 

Dochází k úpravě odst. č. 7, který nově zní: 

(7) Při použití postupu zadávacího řízení pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, tj. 
zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s/bez uve-
řejnění, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení, 
řízení pro zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, jsou potřebné doku-
menty pro dodržování transparentnosti a nediskriminace určeny ZZVZ. 

 

Článek 14, odst. 1 

„Vedoucí oddělení nákupu nebo pracovník nákupu v první řadě musí určit kategorii, podle 

které se bude následně zadávací řízení řídit. Jednotlivé kategorie jsou specifikované v části 

III, článku 11 Kategorie VZMR v rámci interní směrnice“. 

 

Článek 14, odst. 2 

Dochází k doplnění „a odst. 2 písm. a)“. 

 

Článek 14, odst. 6 

„Pro kategorie 2 a 3 je nutné po obdržení nabídek vyhotovit stručnou zprávu o posouzení 
nabídek. Tato zpráva by měla obsahovat minimálně následující údaje:“. 

 

 

(3) Dochází ke změně příloh 1, 2 a 3. 

 

(4) Dochází ke změně poznámky pod čarou vztahující se k Podlimitním veřejným za-
kázkám uvedených v čl. 10, odst. 3, jejíž znění je následující:  

„Podlimitní veřejné zakázky se mohou zadávat v tzv. zjednodušeném podlimitním ří-
zení – postup v tomto případě upravuje § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných za-
kázkách. Zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení probíhá uve-
řejněním výzvy na profilu zadavatele a následným odesláním výzvy k podání nabídky 
nejméně 5 dodavatelům. 

 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby 
Příloha č. 2 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce 
Příloha č. 3 - Grafické znázornění procesů (algoritmus) 

https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3157144/3620970/Priloha_c._1_-_Zadavani_verejnych_zakazek_maleho_rozsahu_na_dodavky_a_sluzby_-_revize.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3157144/3620970/Priloha_c._2_-_Zadavani_verejnych_zakazek_maleho_rozsahu_na_stavebni_prace_O_revize.pdf
https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3157144/3620970/Priloha_c._3_-_Graficke_znazorneni_procesu__algoritmus_.pdf

