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Rekapitulace Vašeho dotazu 

Ptal jste se, jaké povinnosti má obec při uzavírání veřejných zakázek malého rozsahu a zda je potřeba 

v těchto případech uzavřít smlouvu.  

 

Naše doporučení 

Pokud se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, je třeba uzavřít smlouvu. Co je však podstatné, 

smlouva je vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle 

smluvních stran směřujících ke vzniku, zániku nebo změněn práv a povinností, které právní předpisy 

s takovými projevy vůle spojují. Jinými slovy smlouva nemusí mít klasickou papírovou podobu 

s podpisy smluvních stran, ale může se jednat i o potvrzenou objednávku. Takové potvrzení může 

vzniknout například podpisem starosty.   

 

Co se týče ostatních povinností obce spojených s veřejnou zakázkou malého rozsahu, je nezbytné 

dodržovat zásady zákonné úpravy, tj. zejména zásady transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti 

a rovného zacházení.  

 

Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu. 

 

Užitečné odkazy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a 

řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále 

v textu odkazujeme: 

 

Manuál Zakázky malého rozsahu  

https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/zakazky-maleho-rozsahu  

 

Problémy zadávání veřejných zakázek  

http://www.bulletin-advokacie.cz/aktualni-problemy-zadavani-verejnych-zakazek?browser=mobi 

 

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017- Veřejné 

zakázky malého rozsahu 

http://www.mvcr.cz/soubor/sbornik-odk-2017.aspx 

 

Vzorové smlouvy pro veřejné zakázky  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-

smlouvy  

  

https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/zakazky-maleho-rozsahu
http://www.bulletin-advokacie.cz/aktualni-problemy-zadavani-verejnych-zakazek?browser=mobi
http://www.mvcr.cz/soubor/sbornik-odk-2017.aspx
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-smlouvy
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-smlouvy
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Podrobný právní rozbor 

Veřejná zakázka malého rozsahu je dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2.000.000 Kč (bez DPH) u dodávky 

nebo na služby, nebo rovna či nižší než 6.000.000 Kč (bez DPH) u stavebních prací. Pro tyto zakázky je 

„jen“ zákonem určena povinnost dodržovat zásady zákonné úpravy, tj. zejména zásady 

transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti. Co se zadávání týče, postup zadávání těchto zakázek 

zákon neupravuje, často si však takový postup určuje zadavatel sám (prostřednictvím interního 

předpisu). 

 

Zásady zákonné úpravy:  

● zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a 

postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky. S tímto 

bodem je spojená i povinnost zveřejňování smluv, které převýší 500 000 Kč bez DPH. 

V takovou chvíli je zadavatel povinen zveřejnit smlouvu na svém profilu, včetně všech 

dodatků a příloh. Smlouvy, u nichž je hodnota plnění nižší, ale přesahuje 50 000 Kč, lze 

v případě, že jsou splněny podmínky podle zákona o registru smluv (mj. jednou ze stran 

smlouvy je povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím), nalézt také 

v registru smluv (viz § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), 

● zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním 

dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém 

řízení je dána všem bez rozdílu, 

● zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit 

některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat, 

● zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené 

charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené 

zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).  

 

Více v našem manuálu.  

 

I na zakázku malého rozsahu je třeba sepsat smlouvu. V tomto případě je ale důležité vzít v potaz, že i 

objednávka a její potvrzení jsou považovány za smlouvu. (viz http://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/389-

registr-smluv-co-s-objednavkami-po-e-mailu-nebo-telefonu). Vzory smluv pro veřejné zakázky můžete 

najít na portálu veřejných zakázek. 

 

 

 

Zpracováno ke dni 10. 8. 2018 

 

 

 

Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 

životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  

Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p27
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Searching/ShowPublisherProfiles
https://smlouvy.gov.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p219
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/zakazky-maleho-rozsahu
http://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/389-registr-smluv-co-s-objednavkami-po-e-mailu-nebo-telefonu
http://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/389-registr-smluv-co-s-objednavkami-po-e-mailu-nebo-telefonu
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-smlouvy
http://www.eps.cz/poradna/pomooc-jak-tady-funguje
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Podpořte svým darem Poradnu 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem 

zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář 

nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme. 

Nabízíme Vám 

Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme jim 

proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu jsme nabyli dojmu, že 

právě Vy do kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a informujete 

o něm ostatní občany. 

 

Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří 

se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života. 

 

http://frankbold.org/podporte-nas
http://www.eps.cz/obcandvanula

