Postup podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo podle
zákona č. 137 Sb., o veřejných zakázkách?
Týká se zakázek v předpokládané hodnotě vyšší než 500.000 Kč bez DPH. Pokud je předpokládaná
hodnota zakázky rovna nebo nižší než 500.000 Kč bez DPH, nemusí se žadatel řídit ani Pravidly pro
výběr dodavatelů (dále jen PpVD), ani Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen
Zákon).

Jsem veřejným zadavatelem dle definice uvedené v Příloze č. 1 tohoto dokumentu?
ANO

NE

Zadávám zakázku
s předpokládanou hodnotou 2 mil.
Kč bez DPH a vyšší (popř. 6 mil.
Kč bez DPH u stavebních prací)?

Jsem sektorovým zadavatelem dle
definice uvedené v Příloze č. 1
tohoto dokumentu?

ANO

NE

Postup dle
Zákona

NE

ANO

Zadávám zakázku
s předpokládanou hodnotou více
než 10.489.000 Kč bez DPH (popř.
131.402.000 Kč bez DPH u
stavebních prací?)

Postup dle
PpVD

Žádám o míru podpory více než 50 %
z předpokládané hodnoty zakázky (tj.
jsem dotovaným zadavatelem)?

ANO
ANO

NE

Postup dle
Zákona
Zadávám zakázku
s předpokládanou hodnotou 2 mil.
Kč bez DPH a vyšší (popř. 6 mil.
Kč bez DPH u stavebních prací)?

ANO

Postup dle
Zákona

NE

NE

Postup dle
PpVD

Žádám o dotaci více než 200 mil. Kč
bez DPH?

ANO

Postup dle
Zákona

NE

Postup dle
PpVD

Postup dle
PpVD

Příloha č. 1: Definice veřejného a sektorového dodavatele

Veřejným zadavatelem je
a) Česká republika,
b) státní příspěvková organizace,
c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele
vykonává územní samosprávný celek,
d) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají
průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným
veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více
než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností1, pokud
a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo
b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv;
dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že
1. disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou, nebo
2. jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či
kontrolním orgánu.

1

Jedná se například o následující činnosti:

a) v odvětví plynárenství
b) v odvětví teplárenství
c) v odvětví elektroenergetiky
d) v odvětví vodárenství
e) činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti
drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozování veřejné autobusové dopravy
f) činnost související s poskytováním poštovních služeb
g) činnost prováděná při využívání geograficky vymezeného území za účelem
1. vyhledávání, průzkumu nebo dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo
2. poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových
zařízení pro letecké a námořní dopravce nebo dopravce na vnitrozemských vodních cestách.
Detailní výčet relevantních činností je uveden v § 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

