
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné úkony  

ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 
 

 

 

Vlastimil Fidler 



 

zákon nabízí mnoho možností 

Je třeba  

 je znát, 

  nebát se jich, 

   používat je! 

 

lze využít jakýkoli postup pro nadlimitní režim 

 

 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení § 53 



 

zákon č. 134/2016 Sb. 

§ 53 

 

 

Regulace ZPŘ 



Část první - obecná ustanovení § 1 - 32 

Část druhá - ustanovení k zad. řízením § 33 - 51 

Část třetí - podlimitní režim § 52 - 54 

Část čtvrtá - nadlimitní režim § 55 - 128 

Část šestá - zvláštní postupy § 130 – 137 (RD) 

 

Část desátá - společná ustanovení § 210 - 223 

 

 

Další regulace ZPŘ 



Část jedenáctá - informační systém § 224 - 232 

Část dvanáctá – SKD § 233 - 240 

Část třináctá - dozorová část § 241 - 272 

Část čtrnáctá - přechodná ustanovení § 273 - 278 

Část patnáctá – účinnost § 279 

 

Další regulace ZPŘ 



 

 

Použití ZPŘ 

podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby 

 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 

50 milionů Kč 

 

pokud zadavatel umí specifikovat předmět plnění 

 

pokud zadavatel preferuje rychlejší, pružnější a 

méně procesně náročné zadávací řízení 



profil zadavatele (v souladu se zákonem) 

 

Podmínky pro ZPŘ 



při stanovení zadávacích podmínek lze použít 

jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro 

nadlimitní režim 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



V ZPŘ NENÍ POVINNOST, ALE MOŽNOST 

STANOVIT 

základní způsobilost   

profesní způsobilost  

ekonomická kvalifikace 

technická kvalifikace 

 

 

Kvalifikace 



lze stanovit i jiná kritéria kvalifikace (bezdlužnost 

vůči Z) 

v případě výhrady: oznámení o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o 

výběru dodavatele se doručuje uveřejněním na 

profilu  

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



doklady o kvalifikaci v nabídkách v kopiích  

Z může v průběhu zadávacího řízení vyžádat 

předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů o kvalifikaci 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



lze stanovit i jiná kritéria hodnocení než v NL  

ale: 

založena na objektivních skutečnostech 

vztahujících se k osobě dodavatele nebo 

k předmětu veřejné zakázky  

 

reference, obrat 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



v ZD podmínky účasti 

technické podmínky 

obchodní podmínky 

jiné podmínky plnění 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



Postup v ZPŘ 

Zahájení 
zadávacího 
řízení (§ 53) 

Konec lhůty 
pro podání 

nabídek 

Otevírání 
nabídek  

(§ 109, 110) 

Posouzení 
splnění 

podmínek 
účasti (§ 37) 

Hodnocení 
nabídek  
(§ 115) 

Výběr 
dodavatele 

(§ 122) 

Uzavření 
smlouvy na 
VZ (§ 124) 

Oznámení o 
výsledku 

zadávacího 
řízení (§ 126) 



výzva k podání nabídek na profilu zadavatele 

podle § 214 

náležitosti výzvy podle přílohy 6 

1. identifikační údaje zadavatele 

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 

3. lhůtu pro podání nabídek 

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce 

mohou být podány 

5. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných 

dokladů 

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 

 

 

Zahájení ZPŘ 



Z může výzvu odeslat některým dodavatelům – 

pak jich musí být alespoň 5 

 

výslovný zákaz jednání (!) 

 

 

 

 

Zahájení ZPŘ 



ZD uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu 

pro podání nabídek 

 

lhůta pro podání nabídek nejméně 11 pracovních 

dnů od zahájení zadávacího řízen 

 

 

 

ZD a lhůty 



vysvětlení ZD zadavatel uveřejní nejméně 4 

pracovní dny před skončením lhůty pro podání 

nabídek. 

prohlídka místa plnění nejpozději 5 pracovních dnů 

před skončením lhůty pro podání nabídek. 

 

 

ZD a lhůty 



vyhotovuje Z o každém ZŘ 

uveřejnění na profilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Písemná zpráva zadavatele 



označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve 

smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena 

použitý druh zadávacího řízení 

označení účastníků zadávacího řízení 

označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením 

důvodu jejich vyloučení 

označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová 

dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického 

nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru 

označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene, pokud jsou 

zadavateli známi 

Písemná zpráva zadavatele 



odůvodnění zrušení zadávacího řízení  

odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 

namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých 

opatření, byl-li střet zájmů zjištěn 

Písemná zpráva zadavatele 



stanovit zadávací podmínky 

zahájit uveřejněním na profilu 

provést hodnocení a posouzení a vybrat 

uveřejnit písemnou zprávu a smlouvu 

Povinnosti zadavatele – zadávací řízení 



 

 

 

 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 

 


