
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
A

PARTNERSKÉ SMLOUVY



Obecné:

• Jedná se o zakázky malého rozsahu, tzn. hranici 2 000 000 Kč pro 
dodávky a služby a 6 000 000 Kč pro stavební práce
• Veškeré důležité informace a postupy jsou k nalezení v Pokynu pro 

zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-

dokumenty/pokyny/pokyn-zprostredkovatele-pro-zadavani-ver-2713
• Při zadávání veřejné zakázky nad zmíněné limity nutnost postupovat 

podle Zákona o zadávání VZ č. 134/2016 Sb.
• Vždy se jedná o tzv. předpokládanou hodnotu VZMR bez DPH

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-zprostredkovatele-pro-zadavani-ver-2713
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-zprostredkovatele-pro-zadavani-ver-2713


Rozdělení VZMR do kategorií podle Pokynu

• Kategorie I. –  do 500 000 Kč 
• Kategorie II. – 500 000 – 2 000 000 dodávky a služby

      500 000 – 6 000 000 stavební práce 

• Nutnost dodržet 
- princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
- princip transparentnosti
- princip zákazu diskriminace
- princip rovného zacházení
- princip proporcionality (přiměřenosti)



Kategorie I. – do 500 tisíc Kč

VZMR lze zadat za cenu obvyklou v místě a čase plnění na základě 
informovanosti o trhu přímo vybranému dodavateli. V případě, že 
zadavatel nemá povědomí (např. na základě předchozích obdobných 
plnění) o výši ceny v místě a čase obvyklé, doporučuje se provést 
průzkum trhu (např. porovnáním ceníků dostupných na internetu, 
využitím e-mailové poptávky a nabídky a tento záznam o porovnání 
uchovat jako součást dokumentace VZMR). 

VZMR je možné zadat formou objednávky dodavateli a následné 
faktury nebo jiného účetního dokladu, případně je možné uzavřít s 
dodavatelem písemnou smlouvu.



Kategorie II. – 500 000 – 2 000 000 Kč

• Nutno zpracovat zadávací dokumentaci
• Nutno zveřejnit výzvu
• Vyzvat vhodný počet dodavatelů
• Lhůta pro podání nabídek min. 10 dnů
• Ustavení hodnotící komise
• Uzavření smlouvy
• Možnost zrušení výběrového řízení



Model VZ v systému CEDR







                   PARTNERSKÉ SMLOUVY



• s každým partnerem v projektu je povinnost uzavřít partnerskou 
smlouvu

• Vzor partnerské smlouvy pro partnera z ČR i pro partnera z ciziny (v 
AJ) lze najít zde: https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-
informace/zakladni-dokumenty/pokyny/prirucka-pro-prijemce-grantu
-3017

• Není potřeba ji striktně dodržet, ale některá ustanovení 
doporučujeme do smlouvy zapracovat. Jedná se o vzorovou smlouvu, 
kterou je vždy nutné upravit pro konkrétní partnerství.

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/prirucka-pro-prijemce-grantu-3017
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/prirucka-pro-prijemce-grantu-3017
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/prirucka-pro-prijemce-grantu-3017


Doporučená ustanovení smlouvy

• Název a nacionále partnera
• Předmět a účel smlouvy
• Práva a povinnosti
• Činnosti
• ROZPOČET A PLATEBNÍ PODMÍNKY
• Odpovědnost za škodu
• Trvání smlouvy



                    Děkuji za pozornost


