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Čl. 1 

Základní vymezení 

1. Tato interní směrnice (dále jen směrnice) popisuje především pravidla pro veřejné zakázky 
malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek). 

2. Zadavatelem veřejných zakázek je město Turnov (dále jen město) – veřejný zadavatel. 

3. Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více 
vybranými účastníky. 

4. Veřejné zakázky se dělí podle druhu na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby 
a veřejné zakázky na stavební práce. 

5. Podle výše předpokládané hodnoty se dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné 
zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. 

6. Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
odpovídá minimálnímu finančnímu limitu stanovenému příslušným nařízením vlády1. 

7. Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 
v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby nejméně 2 000 000 Kč a v případě veřejné 
zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč a nepřesáhne finanční limit stanovený příslušný 
nařízením vlády2. 

8. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000 Kč nebo v případě 
veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč. 

9. Veškeré finanční limity jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. 

10. Odpovědné zadávání lze definovat jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby 
a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením 
prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. 

11. Veřejné zakázky musí být zadávány transparentním, nediskriminačním postupem a zásadou 
přiměřenosti za cenu obvyklou v místě plnění a postupem určeným pro jednotlivé veřejné 
zakázky touto směrnicí. 

12. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty 
za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Je-li plnění předmětu veřejné zakázky rozděleno 
na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu plnění rozhodující součet 
předpokládaných cen všech jeho částí.  

13. Profilem zadavatele se rozumí konkrétní elektronická adresa, na které jsou zveřejňovány 

                                                           
1 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
2 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   
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zakázky realizované městem Turnov a jeho organizačními složkami. Adresa profilu zadavatele je 
http://zakazky.turnov.cz. 

 

Čl. 2 
Způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky nebo služby a stavební práce 

do  200 000,- Kč 

1. O rozsahu a zadání veřejné zakázky rozhoduje příslušný vedoucí odboru. 

2. Vedoucí odboru může rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky nepřesahující tento 
finanční limit pouze za cenu v místě obvyklou – je povinen vycházet z informací na trhu 
a ze svých zkušeností. 

3. Vedoucí odboru odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem města a rozpočtovými změnami 
během roku, za soulad s usneseními Rady města Turnov (dále jen rada města) nebo za soulad 
s rozhodnutím příslušného člena vedení města i za realizaci finančního plnění závazku města 
z této veřejné zakázky. 

4. Na plnění veřejné zakázky do 90 000,- Kč může být vystavena objednávka. V rozsahu nad 
90 000,- Kč musí být uzavřena smlouva, kterou předkládá příslušný vedoucí odboru k podpisu 
starostovi města. Vedoucí odboru zodpovídá za věcnou správnost smlouvy i za její plnění. 
Vedoucí odboru může provést na veřejnou zakázku výběrové řízení.  

5. Uzavřená smlouva bude zveřejněna včetně všech příloh v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o registru smluv). 

  

Čl. 3. 
Způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky nebo služby a stavební práce  

od 200 000,- Kč do 500 000,- Kč  

1. Rozsah a zadání veřejné zakázky stanovuje příslušný vedoucí odboru. 

2. Vedoucí odboru odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem města a rozpočtovými změnami 
během roku, za soulad s usneseními rady města nebo za soulad s rozhodnutím příslušného člena 
vedení města i za realizaci finančního plnění závazku města z této veřejné zakázky. 

3. Vedoucí odboru je povinen si průkazně vyžádat před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně 
od tří firem formou písemné poptávky. Lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 5 
pracovních dnů. 

4. V poptávce zadavatel stanoví požadavek na: 

a) způsob zpracování nabídkové ceny,  

b) dobu plnění veřejné zakázky,  

c) případně další kritéria a minimální požadavky na obsah smlouvy včetně záruk. 
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5. Vedoucí odboru jmenuje hodnotící komisi, která musí být složena minimálně z 1 člena 
zastupitelstva, vedoucího příslušného odboru, zaměstnance, který poptávku zpracovává, 
případně dalších členů.  

6. O výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele rozhoduje hodnotící komise, pokud nebude 
usnesením rady města stanoveno jinak. 

7. Smlouvy na veřejné zakázky předkládá k podpisu starostovi města příslušný vedoucí odboru, 
který zodpovídá za jejich správnost i za jejich plnění. 

8. Zápis z jednání hodnotící komise o průběhu zakázky musí být založen do složky k zakázce a být 
k dispozici pro případnou kontrolu.  

9. Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude účastníkům sděleno neprodleně po rozhodnutí 
hodnotící komise, a to stejnou formou jako poptávka.  

10. Uzavřená smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv včetně 
nedílných příloh. 

11. Výše uvedený postup nevylučuje možnost využití otevřeného řízení s uveřejněním zakázky na 
profilu zadavatele se zachováním požadavků zjednodušeného postupu, přičemž bude také 
uveřejněn zápis z jednání hodnotící komise a uzavřená smlouva.  

 

  

Čl. 4 
Způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky nebo služby  

od 500 000,- Kč do 2 000 000,- Kč a stavební práce od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč   

1. Návrh rozsahu a zadání veřejné zakázky stanovuje vedoucí odboru ve spolupráci s příslušným 
členem vedení města. 

2. O zadání a obsahu veřejné zakázky rozhoduje rada města. 

3. Vedoucí odboru, který návrh zadání veřejné zakázky radě města předložil, odpovídá za soulad 
se schváleným rozpočtem města a rozpočtovými změnami během roku, za soulad s usneseními 
rady města nebo za soulad s rozhodnutím příslušného člena vedení města i za realizaci 
finančního plnění závazku města z této veřejné zakázky. 

4. Výzva k podání nabídky musí shodně pro všechny dodavatele obsahovat zejména: 

a) identifikační údaje veřejného zadavatele 

b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky 

c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 

d) lhůtu a místo pro podání nabídek 

e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

f) údaje o hodnotících kritériích 

g) případně další nezbytné údaje. 
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5. Zadavatel může ve výzvě podle odstavce 4 stanovit další požadavky, které musí být shodné pro 
všechny dodavatele. 

6. Výzva k účasti v soutěži musí být učiněna prostřednictvím elektronického nástroje celé skupině 
dodavatelů přednostně v rámci regionu a dle CPV kódů (Common Procurement Vocabulary - 
Jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky) odpovídajících zaměření veřejné zakázky, 
minimálně však 5 potenciálním dodavatelům. V případě úzce specificky zaměřených veřejných 
zakázek lze oslovit menší počet potenciálních dodavatelů; toto bude zadavatelem zdůvodněno. 

7. Vyhlášení výběrového řízení včetně zadávací dokumentace musí být zveřejněno na profilu 
zadavatele nejméně 15 kalendářních dnů před termínem odevzdáním nabídky.  

8. Součástí zadávacích podmínek a smlouvy o dílo bude stanovena povinnost pro dodavatele 
předložit zadavateli, ve lhůtě 30 dnů od ukončení plnění předmětu smlouvy, seznam 
poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění zakázky. Tato povinnost vzniká v případě, že více než 
40 % z celkového plnění zakázky bylo plněno poddodavatelem/li. 

9. Hodnotící komisi jmenuje rada města. 

10. O výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele rozhoduje rada města na doporučení hodnotící 
komise. Na základě tohoto rozhodnutí je zadavatel povinen uzavřít smlouvu s dodavatelem. 
Rada města může postupovat podle doporučení hodnotící komise nebo může vyzvat komisi 
k provedení dalších i jiných úkonů. V případě rozhodnutí, které není v souladu s doporučením 
komise, musí uvést zdůvodnění svého postupu. 

11. Smlouvy na veřejné zakázky předkládá k podpisu starostovi města příslušný vedoucí odboru, 
který zodpovídá za jejich věcnou správnost i za jejich plnění. 

12. Zápis z jednání hodnotící komise musí být zveřejněn na profilu zadavatele.  

13. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude účastníkům sděleno ve lhůtě do 10 pracovních 
dnů ode dne schválení radou města, a to prostřednictvím profilu zadavatele. 

14. Uzavřená smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele ve stejném rozsahu jako v registru 
smluv dle zákona o registru smluv včetně nedílných příloh. 

 

Čl. 5 
Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Turnov 

1. Garantem dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně zajištění provedení všech 
nutných úkonů, dodržení všech zákonných lhůt, kontroly a archivace zákonem stanovené 
dokumentace je příslušný vedoucí odboru, který za veřejnou zakázku odpovídá. 

2. Vedoucí odboru (v některých případech pověřený zaměstnanec odboru) zajistí zpracování 
příslušného oznámení nebo výzvy, zadávací dokumentace a technické specifikace.  

3. Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede administrátor veřejné zakázky 
a další zaměstnanec určený vedoucím odboru. Otevírání nabídek podaných v elektronické 
podobě proběhne v den prvního jednání hodnotící komise. Administrátor veřejné zakázky 
předloží nabídky k posouzení a hodnocení hodnotící komisi. 
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4. Z jednání hodnotící komise na veřejné zakázky se pořizuje písemný zápis, mimo jiné s uvedením: 

- počtu nabídek 
- zúčastněných firem s nabídkovými cenami 
- s kritérii hodnocení 
- stručným popisem hodnocení a posouzení nabídek 
- s výsledkem hodnocení a s podpisy členů hodnotící komise. 

5. Zadavatel je při postupu podle této směrnice, a to při vytváření zadávacích podmínek, 
hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem 
k povaze a smyslu veřejné zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Svůj postup vyjma veřejných zakázek dle čl. 2 a čl. 3 je zadavatel povinen řádně 
odůvodnit v kontrolním listu, který bude založen ve složce veřejné zakázky. Kontrolní list je 
přílohou této směrnice. 

6. Smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky se vyhotovují nejméně ve dvou stejnopisech. 

7. Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky podle této směrnice v případě, že předmětem 
je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací zadavateli osobou, která vykonává 
podstatnou část své činnost ve prospěch zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná 
majetková práva. Tyto činnosti nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Uzavřená smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru 
smluv včetně nedílných příloh. 

 

Čl. 6 
Doplňující podmínky pro vedení veřejných zakázek podle postupů stanovených zákonem 

o veřejných zakázkách 

1. Návrh rozsahu a zadání veřejné zakázky stanovuje vedoucí odboru ve spolupráci s příslušným 
členem vedení města. 

2. O zadání a obsahu veřejné zakázky rozhoduje rada města. 

3. Vedoucí odboru, který návrh zadání veřejné zakázky radě města předložil, odpovídá za soulad 
se schváleným rozpočtem města a rozpočtovými opatřeními během roku, za soulad 
s usneseními rady města nebo za soulad s rozhodnutím příslušného člena vedení města 
i za realizaci finančního plnění závazku města z této veřejné zakázky. 

4. Způsob zadávání těchto veřejných zakázek je upraven zákonem o  zadávání veřejných 
zakázek, a prováděcími právními předpisy. 

5. Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede administrátor veřejné zakázky 
a další pracovník určený vedoucím odboru správy majetku. Otevírání nabídek podaných 
v elektronické podobě proběhne v den prvního jednání hodnotící komise.   

6. Administrátor veřejné zakázky předloží nabídky k posouzení a hodnocení hodnotící komisi. 

7. Na hodnocení všech veřejných zakázek administrovaných dle postupů stanovených zákonem 
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o zadávání veřejných zakázek bude radou města jmenována hodnotící komise. Komise provede 
posouzení a hodnocení nabídek a předloží radě města návrh na schválení výsledku veřejné 
zakázky. 

8. Smlouvy na veřejné zakázky předkládá k podpisu starostovi města příslušný vedoucí odboru, 
který zodpovídá za jejich věcnou správnost i za jejich plnění. 

9. Zadání veřejné zakázky musí být zveřejněno na profilu zadavatele. 

10. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí být zveřejněna na profilu zadavatele. Uzavřená 
smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele ve stejném rozsahu jako v registru smluv dle 
zákona o registru smluv včetně nedílných příloh. 

11. Postup pro dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele 
bude řádně odůvodněn v kontrolním listu, který bude vyplněn a založen ve složce veřejné 
zakázky. 

Čl. 7 
Výjimky ze směrnice 

1. V případě pořízení vybavení navazující na stávající systémy používané městem Turnov svou 
kompatibilitou, servisem a správou lze poptat omezený počet účastníků. Tato okolnost musí být 
zdůvodněna, např. na průvodním listu („košilce“) smlouvy.   

2. U veřejných zakázek, které jsou financovány z prostředků EU nebo národních dotačních 
programů je možné postupovat dle platných podmínek příslušného dotačního programu a nikoli 
dle této směrnice. 

3. O veřejných zakázkách krizového řízení a havárií rozhoduje vedení města. 

4. V odůvodněných případech, schválených radou města, je možné veřejnou zakázku dle čl. 4 
vypsat prostřednictvím elektronického nástroje oslovením uzavřeného okruhu účastníků. 

5. O ostatních výjimkách z postupů podle této směrnice rozhoduje rada města. 

 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

1. V případech veřejných zakázek týkajících se nabytí nemovitostí zadavatelem rozhoduje 
zastupitelstvo města. 

2. Archivace dokumentace výběrového/zadávacího řízení – zadavatel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její 
změny nebo zrušení zadávacího řízení. V případě veřejných zakázek akcí podpořených 
z dotačních zdrojů se řídí archivace dle dotačních podmínek. Tato dokumentace bude uložena 
v archivech městského úřadu. 

3. Kontrolu předmětu plnění ze smlouvy zajišťuje statutární zástupce zadavatele nebo jím 
pověřená osoba, pokud rada města nestanoví jinak. 
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4. Příspěvkové organizace zřízené městem Turnov a obchodní společnosti s majetkovou účastí 
města Turnov jsou povinny zásady této směrnice transponovat do svých vnitřních předpisů 
nejpozději do 3 měsíců od schválení směrnice radou města. 

5. U obchodních společností s majetkovou účastí města Turnov je spodní finanční limit pro 
zadávání veřejné zakázky stanoven na 600 000,- Kč a řídí se článkem 4 této směrnice.  

6. Touto směrnicí se zrušuje směrnice Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem 
Turnov poř. č. 49.20 platná ode dne 1. 1. 2022. 

7. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 14. 3. 2022. 

 

 
 

Ing. Tomáš Hocke v. r.  
   starosta města 
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Příloha 

 
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného 
zadávání a inovací  
 
Veřejná zakázka …………………………….…………. 
 

Aspekty odpovědného veřejného 
zadávání či inovací, které je 
možné zohlednit ve veřejné 
zakázce 

Vyhodnocení možnosti 
zohlednění OVZ a inovací 
(ano/ne/nerelevantní) 

Jaká opatření budou přijata? 
Případně proč aspekt OVZ či inovace 
zadavatel nevyužil? 

Mohou při plnění veřejné 
zakázky získat práci osoby 
znevýhodněné na trhu práce? 

  

Mohou při plnění veřejné 
zakázky noví zaměstnanci, 
zejména znevýhodnění na trhu 
práce, získat nebo si zvýšit 
kvalifikaci? Je možné v rámci 
plnění veřejné zakázky 
uspořádat exkurze pro školy 
nebo veřejnost? 

  

Existuje zvýšené riziko, že při 
plnění veřejné zakázky bude 
docházet k porušování 
zákonného standardu 
pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti 
a BOZP? Případně je relevantní v 
rámci veřejné zakázky hodnotit 
lepší pracovní podmínky osob 
podílejících se na plnění, nad 
rámec zákonného standardu 
pracovních podmínek? 

  

Existuje zvýšené riziko, že při 
plnění veřejné zakázky může 
docházet k porušování 
mezinárodních úmluv o 
lidských právech, sociálních či 
pracovních právech, zejména 
úmluv Mezinárodní organizace 
práce (ILO) uvedených v příloze 
X směrnice č. 2014/24/EU? 

  

Mohou plnění veřejné zakázky 
(nebo její části) poskytnout 
sociální podniky, případně se na 
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plnění podílet jako 
poddodavatelé? 
Mohou veřejnou zakázku nebo 
její část plnit malé a střední 
podniky (případně se na plnění 
podílet jako poddodavatelé)? Je 
vhodné přijmout taková 
opatření, aby se zlepšil jejich 
přístup k účasti ve veřejné 
zakázce? 

  

Existuje zvýšené riziko 
problémových vztahů v 
dodavatelském řetězci, zejména 
pro malé a střední podniky, jako 
např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, 
porušování BOZP, nedodržování 
právních předpisů o ochraně 
životního prostředí apod.? 

  

Existuje ekonomicky přijatelné 
řešení, které umožní získat 
plnění šetrnější k životnímu 
prostředí, zejména které povede 
k omezení spotřeby energií, 
vody, surovin, produkce 
znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, 
půdy, omezení uhlíkové stopy 
apod.? 

  

Existuje ekonomicky přijatelné 
řešení, které umožní využití 
obnovitelných zdrojů, 
recyklovaných surovin, snížení 
množství odpadu, zohlednění 
nákladů životního cyklu či 
zapojení jiných aspektů 
cirkulární ekonomiky? 

  

Existuje ekonomicky přijatelné 
řešení pro inovaci, tedy pro 
implementaci nového nebo 
značně zlepšeného produktu, 
služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem 
veřejné zakázky? 

  

 

 


