
Obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice 96, 693 01 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 11 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016  Sb., o veřejných zakázkách 

=> v případě dodávek a služeb do hodnoty 2,000.000,- Kč 
=> v případě stavebních prací do hodnoty 6,000.000,- Kč 

Veškeré uvedené částky předpokládaných hodnot zakázek jsou bez DPH. 
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 6 zákona není obec v souladu s § 27 povinna zadávat 
postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

1. závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200.000,- Kč včetně DPH u 
dodávek a služeb a částku 500.000,- Kč včetně DPH u stavebních prací 
Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je starosta 
obce, v nepřítomnosti starosty místostarosta obce. Veřejná zakázka bude zadána následujícím 
způsobem: 
• výzva nejméně jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami 

plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a 
to i například emailovou formou, 

• u těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu. 

2. závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nad 200.000,- Kč a nepřesahující 
800.000,- Kč včetně DPH u dodávek a služeb, nad 500.000,- Kč a nepřesahující 1,000.000,- Kč včetně 
DPH u stavebních prací 
Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je starosta 
obce, v nepřítomnosti starosty místostarosta obce. Veřejná zakázka bude zadána následujícím 
způsobem: 
• výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky, výzva rovněž může obsahovat možnost 

zrušení zadávacího řízení 
• ustanovení alespoň tříčlenné komise (složené ze zastupitelů obce), pověřenou osobou pro posouzení 

a hodnocení nabídek. Stanovisko výběrové komise je doporučující. 
• výběr dodavatele na základě výsledku komise pro posouzení a hodnocení nabídek podléhá schválení 

starostou obce. 
• pověřená osoba bude informovat členy zastupitelstva obce o posouzení nabídek a výběru dodavatele. 

3. závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nad 800.000,- Kč a nepřesahující 
2,000.000,- Kč včetně DPH u dodávek a služeb, nad 1,000.000,- Kč a nepřesahující 6,000.000,- Kč 
včetně DPH u stavebních prací 
Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 
• výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele, výzva může 

obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení 
• ustanovení alespoň pětičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, z nichž musí být více než 

polovina členy zastupitelstva obce. Stanovisko výběrové komise je doporučující  
• výběr dodavatele na základě výsledku komise pro posouzení a hodnocení nabídek podléhá schválení 

starostou obce. 
• pověřená osoba bude informovat členy zastupitelstva obce o posouzení nabídek a výběru dodavatele. 

Závěrečná ustanovení: 
Zrušuje se Směrnice č. 11 o evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí 
Horní Bojanovice ze dne 1.6.2017. 
Změny a doplňky schvaluje zastupitelstvo obce formou dodatku, popř. novou směrnicí.  
Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 13.12.2022 
Směrnice nabývá účinnosti: 14.12.2022. 
 
 
..................................        ….................................... 
    Libor Šalášek     Ladislav Kachyňa 
    místostarosta starosta 
 


