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Typologie
1. Výběrové řízení - resp. zadávací řízení v případě aplikace zákona č. 137/2006Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") směřující k jednorázovému zadání
veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce a to až do uzavření smlouvy s dodavatelem
nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací řízení se zahajuje odesláním buď oznámení o zahájení
zadávacího řízení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení

2. Rámcová smlouva - upraveno v §11 a §§ 89 – 92 ZVZ. Jedná se o písemnou smlouva na
dobu určitou uzavřenou mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči (nesmí být uzavřena jen s 2
uchazeči), v níž jsou upraveny podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek. Uplatňuje se v případech
opakujících se plnění stejného druhu. V situacích, kdy je RS uzavřena s jedním dodavatelem jsou dílčí
plnění uskutečňována na základě objednávek zasílaných zadavatelem dodavateli. Pokud je RS
uzavřena s více dodavateli, jsou dílčí plnění uskutečňována na základě dílčích výběrových řízení (tzv.
minitendrů), v nichž dodavatelé jsou vyzýváni k podání nabídek na konkrétní dílčí plnění, nebo jsou
jim dílčí zakázky zadávány dle pořadí, ve kterém se umístili při zadávání RS. Dodavatelé nejsou
v rámci dílčích zakázek oprávněni nabídnout horší podmínky plnění, než uvedli v nabídce podané při
zadávacím řízení na RS.

3. Minitendr - upraveno v § 92 ZVZ. Minitendr je soutěží účastníků rámcové smlouvy o
jednotlivou dílčí zakázku. Cílem je vybrat uchazeče, který podá nejvýhodnější nabídku. Zadavatel
vyzývá účastníky rámcové smlouvy k podání nabídek písemnou výzvou. Hodnocení nabídek probíhá
na základě hodnotících kriterií stanovených buď již v rámcové smlouvě, anebo na základě kriterií
specifikovaných ve výzvě. S vybraným účastníkem je pak uzavřena smlouva na konkrétní dílčí
zakázku.

4. Koncesní řízení - upraveno zákonem 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním
řízení. Jeho cílem je uzavření koncesní smlouvy, kterou se koncesionář zavazuje poskytovat služby
nebo provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z činnosti
koncesionáře. KS se uzavírá na dobu určitou a musí být písemná. Uzavření smlouvy předchází
vypracování koncesního projektu, které zajistí zadavatel. Zadavatel není povinen postupovat podle
zákona, pokud je předpokládaný příjem koncesionáře ze smlouvy méně než 20 mil. Kč, zadavatel je
však povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

5. Nadlimitní veřejná zakázka - výše předpokládané hodnoty VZ nebo všech VZ za dobu
trvání dynamického nákupního systému nebo všech VZ v rámci rámcové smlouvy činí dle § 12 odst.1
ZVZ a nařízení vlády č. 77/2008 ve znění nařízení č. 474/2009 Sb., o stanovení finančních limitů pro
účely zákona o veřejných zakázkách nejméně:


u VZ na dodávky – 3 236 000Kč bez DPH pro zadavatele, který je státní příspěvkovou
organizací, 4 997 000Kč bez DPH pro zadavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou
územním samosprávným celkem nebo právnickou osobu zřízenou za účelem uspokojování
veřejného zájmu, či je financována převážně státem



u VZ na služby – 3 236 000Kč bez DPH pro zadavatele, který je státní příspěvkovou organizací
nebo 4 997 000Kč bez DPH, pokud je předmětem služby vzdělávání a služby odborného
vzdělávání, 4 997 000Kč bez DPH pro zadavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou
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územním samosprávným celkem nebo právnickou osobu zřízenou za účelem uspokojování
veřejného zájmu, či je financována převážně státem

6. Podlimitní veřejná zakázka - výše předpokládané hodnoty VZ nebo všech VZ za dobu
trvání dynamického nákupního systému nebo v rámci rámcové smlouvy činí dle § 12 odst. 2 ZVZ
nejméně: u VZ na dodávky a na služby nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu
pro nadlimitní VZ

7. Veřejná zakázka malého rozsahu - výše předpokládané hodnoty VZ nebo všech VZ za
dobu trvání dynamického nákupního systému nebo v rámci rámcové smlouvy nedosáhne
2 000 000Kč bez DPH. Postup zadávání VZ se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK.

8. Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných
zakázkách – je zakázka, kterou zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a
výše předpokládané hodnoty činí nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí řídit
Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK.

9. Užší řízení – upraveno § 28 ZVZ, které se zahajuje oznámením o zahájení užšího řízení, ve
kterém zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku a vyzývá
k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení kvalifikace zájemců následně zadavatel
vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

10. Otevřené řízení - upraveno v § 27 ZVZ. Jedná se o nejvíce transparentní řízení. Zadavatel
v něm oslovuje neomezený počet potenciálních uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace a
je možné jej použít pro zadání v podstatě jakékoliv veřejné zakázky. Uveřejnění probíhá
prostřednictvím informačního systému popřípadě Úředního věstníku. Oznámení o zahájení
otevřeného řízení obsahuje především specifikaci předmětu zakázky, hodnotících kriterií (včetně
stanovení vah jednotlivých subkriterií u základního hodnotícího kriteria ekonomické výhodnosti),
požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče a lhůtu pro podání nabídek (v případě nadlimitních
zakázek je tato lhůta 52 dnů, u podlimitních pak 26 dnů).

11. Jednací řízení s uveřejněním - upraveno v §§ 29 až 33 ZVZ. V oznámení jednacího řízení
zadavatel vyzývá uchazeče k podání žádostí o účast v JŘSU a prokázání splnění kvalifikace. Na základě
podaných žádostí o účast vyzývá zadavatel kvalifikované uchazeče k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky, popřípadě jejich omezený počet a poté o těchto nabídkách dále s uchazeči jedná za účelem
dosažení nejvýhodnějších podmínek plnění. Případné omezení počtu uchazečů se řídí § 61 (musí být
provedeno na základě objektivních podmínek). Na základě jednání o nabídkách provede zadavatel
výběr té nejvhodnější a s vybraným uchazečem uzavře smlouvu

12. Jednací řízení bez uveřejnění - upraveno v §§ 23 a 34 ZVZ. Zadavatel v něm přímo
vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání, v němž jsou dohadovány podmínky smlouvy. Následně
je pak uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Použití JŘBU je dle podmínek § 23 možné
v situacích, kdy se zadavateli nepodařilo zadat zakázku v otevřeném řízení, užším řízení,
zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízení s uveřejněním. Dále pak např. pokud je
z technických či uměleckých důvodů není možné, aby byla zakázka provedena jiným dodavatelem.
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13. Soutěžní dialog – upraveno § 35 ZVZ. Oznámením soutěžního dialogu oznamuje zadavatel
neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat VZ a vyzývá tím k podání žádostí o účast v tomto
řízení a prokázání kvalifikace. Lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Po posouzení kvalifikace uchazečů
zadavatel vyzve tyto uchazeče (nejméně 3) k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení jednoho
či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení tohoto řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek, s tím že tyto nabídky mají respektovat zadavatelem
vybrané řešení. Tento druh zadávacího řízení je primárně určen pouze pro zadávání veřejných
zakázek se zvláště složitým předmětem, u kterých zadavatel není objektivně schopen vymezit
technické, právní nebo finanční podmínky v souladu s požadavky zákona.
14. Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení (§ 93) je zvláštním řízením, které
probíhá elektronickou formou – veškerá dokumentace i komunikace se zájemci je vedena v
elektronické podobě (výjimkou v tomto ohledu je možnost prokázání splnění části kvalifikace i
listinnými dokumenty, pokud jejich elektronické ekvivalenty nejsou vydávány). Zadavatel postupuje v
souladu s pravidly otevřeného řízení až do okamžiku zadávání jednotlivých veřejných zakázek v
dynamickém nákupním systému. Hlavním účelem je podstatné ulehčení zadávání veřejných zakázek,
jejichž předmětem je pořízení běžného (standardizovaného) a obecně dostupného zboží, služeb nebo
stavebních prací (kancelářské potřeby, běžně dostupné IT komponenty jako jsou monitory,
klávesnice, náplně do tiskáren, překladatelské služby). Skutečnost zavedení dynamického nákupního
systému musí být uveřejněna v oznámení otevřeného řízení. Zadavatel vždy vyzve dodavatele
splňující kvalifikaci, kteří jsou účastníky dynamického nákupního systému, k podání nabídek.
Vhodnou metodou hodnocení nabídek může být elektronická aukce. Dynamický nákupní systém
může být zaveden maximálně na dobu 4 let a nelze jej zavést u rámcové smlouvy. Tato doba může
být zcela výjimečně překročena, takové prodloužení však musí být zadavatelem náležitě odůvodněno.
Dynamický nákupní systém je otevřený po celou dobu svého trvání.

15. Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38) - toto řízení smí zadavatel použít pouze při
zadávání podlimitních veřejných zakázek na služby a dodávky. U veřejných zakázek na stavební práce
je použití tohoto druhu zadávacího řízení omezeno pouze na stavební zakázky s předpokládanou
hodnotou do 20 mil. Kč bez DPH (§ 25 zákona). Jedná se o přímou výzvu nejméně pěti zájemcům,
které zadavatel obesílá. Tuto výzvu je však také nutné po dobu trvání lhůty pro podání nabídek
zveřejnit a umožnit účast např. i jiným uchazečům, přestože nebyli mezi původně obeslanými.
Zadavatel nesmí opakovaně vyzývat stejný okruh zájemců, pokud to nelze objektivně zdůvodnit
předmětem plnění veřejné zakázky nebo zvláštními okolnostmi.

16. Obecné výjimky z působnosti zákona (§18) – jsou výjimky při zadávání nadlimitních a
podlimitních VZ, kdy není zadavatel povinen postupovat podle ZVZ, jestliže
a) jejich předmětem jsou utajované informace nebo uveřejnění zadávacích podmínek veřejné zakázky
či plnění veřejné zakázky by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,
b) jde o veřejné zakázky, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními
bezpečnostními opatřeními nebo jejichž zadávání souvisí s ochranou základních bezpečnostních
zájmů státu,
c) jejich předmětem je výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení
dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu; seznam
vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis,
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d) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou případů, kdy cena za provedení
výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků
výzkumu a vývoje,
e) jejich předmětem je vydání, prodej, koupě nebo jiný převod cenných papírů nebo jiných finančních
nástrojů či jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či kapitálu,
popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,
f) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle
zvláštních právních předpisů,
g) jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s
nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s
takovým nabytím či nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či
po uzavření smlouvy na nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s
nimi souvisejících práv,
h) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě
nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné
zakázky týkající se vysílacího času,
i) jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné
telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zvláštního
právního předpisu,
j) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli
osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve
které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva
v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v
takové osobě nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele,
nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové
osoby,
k) jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli
nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva uděleného zvláštním právním předpisem
nebo na základě zvláštního právního předpisu,
l) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,
m) jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka ustanoveného příslušným orgánem pro
účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení
trestního,
n) jejich předmětem je nabytí či nájem podniku,
o) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému dodavateli či
dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na
území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká
republika vázána,
p) jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace,
q) jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi
Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují dodávky, služby nebo
stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními stranami; uzavření
takové smlouvy sdělí Česká republika Komisi Evropských společenství (dále jen "Evropská komise").
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(2) Zadavatel není povinen zadávat podlimitní veřejné zakázky podle ZVZ

a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi
zmocněných zástupců v České republice,
b) na dodávky či služby poskytované Vězeňskou službou České republiky České republice,
c) na dodávky či služby související s poskytováním humanitární pomoci27),
d) na dodávky či služby související se zajištěním referenda nebo se zajištěním voleb podle zvláštních
právních předpisů28),
e) je-li zpravodajskou službou podle zvláštních právních předpisů29),
f) je-li zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí,
g) je-li jejich předmětem pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky v zahraničí,
h) je-li jejich předmětem nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy30),
i) je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo
zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky; seznam vojenského
materiálu stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu

17. Elektronická aukce – upraveno §§ 96, 97 ZVZ. Jedná se o prostředek pro hodnocení
podaných nabídek v případě otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, ve
zjednodušeném podlimitním řízení, dynamického nákupního košíku nebo na základě rámcové
smlouvy. Elektronickou aukci nelze využít v případě zadání veřejné zakázky na služby nebo stavební
práce, jejímž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví. Skutečnost, že nabídky
budou hodnoceny pomocí ELA, musí být uveřejněna v oznámení. Komunikace mezi zadavatelem a
uchazeči probíhá pouze za použití elektronických prostředků.

18. Jiné nástroje veřejného zadávání mimo zákon o veřejných zakázkách – zakázka
může být zadána např. na základě postupů uvedených pro obchodní veřejnou soutěž (§ 281 až 288
zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník)
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Kombinace na záložce Výběrová řízení v Benefit7
Níže uvedené kombinace využijete při plnění polí na záložce Výběrová řízení v projektové žádosti či
monitorovací zprávě. Kombinace naleznete v polích Vyplňované údaje k; VŘ dle výše předpokládané
hodnoty a Druh výběrového/zadávacího řízení. Pole Druh výběrového/zadávacího řízení není vždy
pole povinné. Pokud je šedé-nepovinné, není nutné pole vyplňovat-ZS/ŘO to nevyžaduje.

1. Minitendr – Nadlimitní - ELA
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH nebo 4 997 000Kč bez DPH.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídky podané na základě výzvy zadavatele
uchazečům rámcové smlouvy jsou hodnoceny pomocí elektronického systému.

2. Výběrové řízení – Nadlimitní – Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení
- ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy zadavatele
dodavatelům zařazeným v DNS .

3. Výběrové řízení – Nadlimitní – Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení
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Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.

4. Rámcová smlouva – Nadlimitní – Užší řízení- ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

5. Rámcová smlouva – Nadlimitní – Užší řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat VZ a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na
základě posouzení kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

6. Výběrové řízení – Nadlimitní – Užší řízení- ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat VZ a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na
základě posouzení kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

7. Rámcová smlouva – Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním – ELA
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Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

8. Rámcová smlouva – Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání

9. Výběrové řízení – Nadlimitní – Jednací řízení s uveřejněním – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

10. Výběrové řízení – Nadlimitní – Jednací řízení s uveřejněním
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
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11. Rámcová smlouva – Nadlimitní - Jednací řízení bez uveřejnění
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

12. Výběrové řízení– Nadlimitní - Jednací řízení bez uveřejnění
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

13. Rámcová smlouva – Nadlimitní - Soutěžní dialog
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH
resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.

14. Výběrové řízení – Nadlimitní - Soutěžní dialog
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně 3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.

15. Rámcová smlouva – Nadlimitní – Obecné výjimky z působnosti zákona
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Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na dodávky/služby uvedené v § 18 ZVZ, které mají
být zadány za dobu trvání rámcové smlouvy, činí podle kategorie veřejného zadavatele nejméně
3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 ZVZ nespadají pod
aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

16. Výběrové řízení– Nadlimitní – Obecné výjimky z působnosti zákona
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 ZVZ nespadají
pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

17. Rámcová smlouva – Podlimitní – Otevřené řízení - ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

18. Rámcová smlouva – Podlimitní – Otevřené řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

19. Výběrové řízení – Podlimitní – Otevřené řízení – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
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Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

20. Výběrové řízení – Podlimitní – Otevřené řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

21. Minitendr – Podlimitní
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.

22. Minitendr - Podlimitní - ELA
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

23. Výběrové řízení – Podlimitní – Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení
- ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.
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Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy zadavatele
dodavatelům zařazeným v DNS .

24. Výběrové řízení – Podlimitní – Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.

25. Rámcová smlouva – Podlim - Jednací řízení s uveřejnění-ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

26. Rámcová smlouva – Podlim - Jednací řízení s uveřejnění
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání

27. Výběrové řízení– Podlim - Jednací řízení s uveřejnění - ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
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Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

28. Výběrové řízení– Podlim - Jednací řízení s uveřejnění
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání

29. Rámcová smlouva – Podlim- Jednací řízení bez uveřejnění
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

30. Výběrové řízení– Podlim - Jednací řízení bez uveřejnění
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

31. Rámcová smlouva - Podlim - Soutěžní dialog
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.

32. Výběrové řízení – Podlim - Soutěžní dialog
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Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.

33. Rámcová – Podlim – Užší řízení- ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

34. Rámcová smlouva – Podlim – Užší řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

35. Výběrové řízení – Podlim – Užší řízení – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
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Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

36. Výběrové řízení – Podlim – Užší řízení - ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

37. Rámcová – Podlim – Zjednodušené podlim. řízení- ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Zjednodušené podlim. řízení - jedná se o přímou výzvu nejméně pěti zájemcům, které zadavatel
obesílá.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

38. Rámcová – Podlim – Zjednodušené podlim. řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Zjednodušené podlim. řízení - jedná se o přímou výzvu nejméně pěti zájemcům, které zadavatel
obesílá.

39. Výběrové řízení - Podlim–Zjednodušené podlim. řízení- ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Zjednodušené podlim. řízení - jedná se o přímou výzvu nejméně pěti zájemcům, které zadavatel
obesílá.
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Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

40. Výběrové řízení - Podlim–Zjednodušené podlim. řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Zjednodušené podlim. řízení - jedná se o přímou výzvu nejméně pěti zájemcům, které zadavatel
obesílá.

41. Rámcová - Podlim–Obecné výjimky z působnosti zákona
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Podlimitní výše předpokládané hodnoty všech VZ na služby/dodávky, které mají být zadány za dobu
trvání RS činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 odst. 2 ZVZ
nespadají pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

42. Výběrové řízení - Podlim– Obecné výjimky z působnosti zákona
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Podlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí nejméně 2 000 000Kč bez DPH a
nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní VZ.
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 odst. 2 ZVZ
nespadají pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

43. RS – VZMR - Otevřené řízení – ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

44. RS – VZMR - Otevřené řízení
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Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

45. RS – VZMR
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.

46. Výběrové řízení – VZMR – Otevřené řízení - ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

47. Výběrové řízení – VZMR – Otevřené řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

48. Výběrové řízení – VZMR
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.

49. Minitendr – VZMR
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Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.

50. Minitendr – VZMR – ELA
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

51. Výběrové řízení – VZMR - Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení - ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

52. Výběrové řízení – VZMR - Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH.
Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení je zadávací řízení, které probíhá elektronickou
formou.

53. Rámcová smlouva – VZMR – Užší řízení - ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
23

trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

54. Rámcová smlouva – VZMR – Užší řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

55. Výběrové řízení – VZMR - Užší řízení – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

56. Výběrové řízení – VZMR - Užší řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

57. Rámcová smlouva – VZMR – JŘsU - ELA
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Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než
dvěma uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

58. Rámcová smlouva – VZMR – JŘsU
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání

59. Výběrové řízení – VZMR – JřsU - ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

60. Výběrové řízení – VZMR – JřsU
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení s uveřejněním – zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze zájemci vybraní na
základě předložené žádosti o účast a posouzené kvalifikace, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k
jednání
25

61. Rámcová smlouva – VZMR - JŘBU
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

62. Výběrové řízení – VZMR - JŘBU
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Jednací řízení bez uveřejnění – zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více
zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné
zakázky, které odrážejí výsledky jednání

63. Rámcová smlouva –VZMR- Soutěžní dialog
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.

64. Výběrové řízení –VZMR- Soutěžní dialog
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Soutěžní dialog – zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá uchazeče vybrané na základě
předložené žádosti o účast a prokázané kvalifikaci, k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení
jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení řešení zadavatel vyzve všechny
původně vyzvané zájemce k podání nabídek respektující zadavatelem vybrané řešení.
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65. Rámcová smlouva –VZMR - Obecné výjimky z působnosti zákona
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 ZVZ nespadají pod
aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

66. Výběrové řízení –VZMR- Obecné výjimky z působnosti zákona
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
VZMR – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby/dodávky
2 000 000Kč bez DPH
Obecné výjimky z působnosti zákona – zakázky, jejichž předmět je uvedený v § 18 ZVZ nespadají pod
aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

67. Soutěž o návrh – Nadlimitní
Soutež o návrh - postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (tvůrčí řešení). Na
soutěž o návrh navazuje zadání veřejné zakázky na služby v jednacím řízení bez uveřejnění
Nadlimitní výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH nebo 4 997 000Kč bez DPH.

68. Rámcová smlouva – Nadlimitní – Otevřené řízení – ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

69. Rámcová smlouva – Nadlimitní – Otevřené řízení
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
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Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

70. Výběrové řízení – Nadlimitní – Otevřené řízení – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům.

71. Výběrové řízení – Nadlimitní – Otevřené řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Otevřené řízení – jednokolové řízení, zadavatel v něm oslovuje neomezený počet potenciálních
uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

72. Minitendr– Nadlimitní
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči.
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.

73. Výběrové řízení – Nadlimitní – Užší řízení
Výběrové, resp. zadávací řízení - postup podle zákona o veřejných zakázkách stanovující, jakým
způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Nadlimitní - výše předpokládané hodnoty VZ na služby/dodávky činí podle kategorie veřejného
zadavatele nejméně3 236 000Kč bez DPH resp. 4 997 000Kč bez DPH.
Užší řízení – dvoukolové zadávací řízení. V oznámení o zahájení užšího řízení, zadavatel oznamuje
neomezenému počtu dodavatelů úmysl uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více dodavateli a dobu
trvání rámcové smlouvy a vyzývá k podání žádostí o účast v užším řízení. Na základě posouzení
kvalifikace zájemců následně zadavatel vyzve konkrétní zájemce k podání nabídky.

74. Koncesní řízení - Nadlimitní
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Koncesní řízení - Jeho cílem je uzavření koncesní smlouvy, kterou se koncesionář zavazuje poskytovat
služby nebo provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající
z činnosti koncesionáře.
Nadlimitní – u koncesních smluv se jako nadlimitní chápou pouze koncesní smlouvy na stavební
práce, kde činí předpokládaný příjem koncesionáře více 125 451 000 Kč.

75. Koncesní dialog - Nadlimitní
Koncesní dialog – způsob zadání koncesní smlouvy, jehož účelem je nalezení jednoho nebo více
vhodných řešení koncesního projektu. Po nalezení vhodného řešení vyzve zadavatel dodavatele
k podání nabídek.
Nadlimitní – u koncesních smluv se jako nadlimitní chápou pouze koncesní smlouvy na stavební
práce, kde činí předpokládaný příjem koncesionáře více 125 451 000 Kč.

76. Koncesní řízení - Podlimitní
Koncesní řízení - Jeho cílem je uzavření koncesní smlouvy, kterou se koncesionář zavazuje poskytovat
služby nebo provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající
z činnosti koncesionáře.
Podlimitní – Koncesní smlouvy, kde předpokládaný příjem koncesionáře činí 20 mil. Kč a více. Kromě
koncesních smluv, jejichž předmětem jsou stavební práce, stanoveny další limity.

77. Koncesní dialog - Podlimitní
Koncesní dialog – způsob zadání koncesní smlouvy, jehož účelem je nalezení jednoho nebo více
vhodných řešení koncesního projektu. Po nalezení vhodného řešení vyzve zadavatel dodavatele
k podání nabídek.
Podlimitní – Koncesní smlouvy, kde předpokládaný příjem koncesionáře činí 20 mil. Kč a více. Kromě
koncesních smluv, jejichž předmětem jsou stavební práce, stanoveny další limity.

78. Výběrové řízení – Veřejná zakázka s vyšší hodnotou – ELA
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

79. Výběrové řízení – Veřejná zakázka s vyšší hodnotou – Jiné nástroje veřejného
zadávání
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Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Jiné nástroje veřejného zadávání mimo zákon o veřejných zakázkách – zakázka může být zadána
např. na základě postupů uvedených pro obchodní veřejnou soutěž (§ 281 až 288 zákona č.
513/1991Sb., obchodní zákoník)

80. Výběrové řízení – Veřejná zakázka s vyšší hodnotou
Výběrové, resp. zadávací řízení – postup podle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK,
jakým způsobem bude jednorázová veřejná zakázka soutěžena .
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.

81. Rámcová smlouva - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou - ELA
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

82. Rámcová smlouva - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou - Jiné nástroje
veřejného zadávání
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než
dvěma uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Jiné nástroje veřejného zadávání mimo zákon o veřejných zakázkách – zakázka může být zadána
např. na základě postupů uvedených pro obchodní veřejnou soutěž (§ 281 až 288 zákona č.
513/1991Sb., obchodní zákoník)
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83. Rámcová smlouva - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou
Rámcová smlouva je písemná smlouva na dobu určitou mezi zadavatelem a jedním či více než dvěma
uchazeči upravující podmínky dalšího zadávání dílčích zakázek.
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.

84. Minitendr - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou - ELA
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Elektronická aukce – elektronický způsob hodnocení nabídek podaných na základě výzvy konkrétním
zájemcům

85. Minitendr - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou - Jiné nástroje veřejného
zadávání
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
Jiné nástroje veřejného zadávání mimo zákon o veřejných zakázkách – zakázka může být zadána
např. na základě postupů uvedených pro obchodní veřejnou soutěž (§ 281 až 288 zákona č.
513/1991Sb., obchodní zákoník)

86. Minitendr - Veřejná zakázka s vyšší hodnotou
Minitendr - dílčí výběrové řízení konané na základě písemně uzavřené rámcové smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem VZ a více než dvěma uchazeči
Veřejná zakázka s vyšší hodnotou mimo aplikaci zákona o veřejných zakázkách – je zakázka, kterou
zadává zadavatel, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ a výše předpokládané hodnoty činí
nejméně 2 000 000Kč. Při zadávání VZ se zadavatel musí Příručkou pro příjemce finanční podpory
z OP VK.
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