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Článek 1 
Předmět úpravy 

 
1. Předmětem této směrnice je úprava základních pravidel a zásad zadávání veřejných zakázek Českým 

svazem full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) dodavatelům, a to především ve 
vazbě na z.č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako „zákon“). V případě 
financování či spolufinancování veřejných zakázek z dotačních či investičních dotačních programů je 
ČSFu pak povinen dodržovat pravidla uvedená ve smlouvách o udělení dotace, příp. v souvisejících 
a relevantních metodikách (např. v aktualizovaných metodikách pro zadávání zakázek malého rozsahu 
a ostatních zakázek programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu), přičemž tato 
pravidla a metodiky mají přednost před aplikací této směrnice.  

 
2. K provedení, resp. podrobnějšímu upřesnění této směrnice je výkonný výbor ČSFu (dále jen „VV ČSFu“) 

oprávněn vydávat příslušné metodické instrukce. 
 
 

Článek 2 
Základní principy a zásady zadávání veřejných zakázek, výchozí terminologie 

 
1. Při zadávání veřejných zakázek je nezbytné dodržovat právní řád České republiky, zejména zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Veřejné zakázky a jejich druhy – obecná východiska 
2.1. Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo 

ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce. Pořízením 
se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. 

2.2. Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, 
než uvedených v § 14 odst. 3 zákona. 

2.3. Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 
2.3.1. poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního 

systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie) 
(dále jen „hlavní slovník jednotného klasifikačního systému“), 

2.3.2. zhotovení stavby, nebo 
2.3.3. poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se 

stavebními pracemi podle odst. 2.3.1. nebo 2.3.2. tohoto článku této směrnice. 
2.4. Veřejná zakázka ve smyslu zákona musí současně splňovat následující podmínky: 

2.4.1. zakázka musí být zadávána zadavatelem veřejných zakázek ve smyslu § 4 zákona,  
2.4.2. zakázka musí zahrnovat prvek (byť jen potenciální) úplaty (finanční či nefinanční), která 

je typicky na straně zadavatele nebo z veřejných prostředků, 
2.4.3. musí se jednat o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce. 

3. Podle výše předpokládané hodnoty rozlišujeme následující druhy veřejných zakázek 
3.1. Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo 

přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské 
unie. 

3.2. Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 
podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona. Podlimitní veřejnou zakázku 
zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí zákona, pokud ji nezadává ve 
zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení․ 

3.3. Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo 
nižší v případě veřejné zakázky 

3.3.1. na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo 
3.3.2. na stavební práce částce 6 000 000 Kč 
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4. Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
4.1. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění 

veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje 
daň z přidané hodnoty. 

4.2. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat 
ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak. 

4.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení výběrového řízení. 
4.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách 

stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo 
informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi 
nebo jiným vhodným způsobem.  

4.5. Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky nebo služby je rozhodná 
u smlouvy na dobu 

4.5.1. určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy, 
4.5.2. neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců. 

4.6. Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce  
4.6.1. Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou 

nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich 
hodnotu do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. 

5. Základní zásady zadávání veřejných zakázek  
Při zadávání zakázek je ČSFu povinen dodržovat především následující zásady a principy: 

5.1. Zásada transparentnosti  
5.1.1. ČSFu při postupu podle zákona, a to i v případě veřejných zakázek malého rozsahu musí 

dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí 
zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výše uvedené 
zásady zadávání se uplatní i v případě, že zadavatel může zakázku zadat i mimo zákon, 
resp. na tuto zakázku nedopadá režim popsaný zákona, tedy kupř. soutěžení veřejné 
zakázky v příslušném zadávacím řízení. Dále platí, že zadavatel nesmí omezovat účast 
v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo ve členském státě Evropské unie a 
ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu 
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné 
zakázce. 

5.1.2. Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem.  
5.2. Zásada rovného zacházení 

5.2.1. ČSFu v průběhu zadávání (veřejné) zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, 
přistupuje stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají 
nabídky. 

5.3. Zásada zákazu diskriminace 
5.3.1. V průběhu zadávání (veřejné) zakázky zadavatel postupuje vždy tak, aby jeho jednáním 

nedošlo k neodůvodněné diskriminaci žádného z dodavatelů.  
5.3.2. Zásadu zákazu diskriminace zadavatel důsledně uplatňuje nejen ve vztahu 

k dodavatelům se sídlem, místem podnikání či bydlištěm na území ČR, ale rovněž 
ve vztahu k zahraničním dodavatelům. Za porušení zásady diskriminace však nelze 
považovat používání českého jazyka v rámci zadávacího řízení. 

5.4. Zásada hospodárnosti 
5.4.1. Smyslem zadání veřejné zakázky je zajistit statek, který zadavatel skutečně potřebuje pro 

zajištění plnění svých úkolů tak, aby uspokojil jeho potřebu (účelnost) zpravidla za co 
nejnižší cenu (hospodárnost), respektive za nejnižší cenu připadající na jednotku 
užitečnosti (efektivnost). 

6. V případě financování či spolufinancování veřejných zakázek z dotačních či investičních dotačních 
programů je ČSFu povinen dodržovat pravidla uvedená ve smlouvách o udělení dotace, příp. související 
a relevantní metodiky, především pak aktualizované metodiky pro zadávání zakázek malého rozsahu 
a ostatních zakázek programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oblasti sport. 



SMĚRNICE 4/2017
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

4

Článek 3 
Klasifikace veřejných zakázek pro potřeby ČSFu  

 
1. Ve smyslu této směrnice a pro její účely ČSFu stanoví následující klasifikaci veřejných zakázek dle výše 

předpokládané hodnoty:  
1.1. I. skupina – dodávky, služby do 1 000 000,-Kč bez DPH a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební 

práce; 
1.2. II. skupina – dodávky, služby od 1 000 000,-Kč bez DPH do 2 000 000,-Kč bez DPH a do 

6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce; 
1.3. III. skupina – dodávky, služby od 2 000 000,-Kč bez DPH a nad 6.000.000,- Kč bez DPH pro 

stavební práce; 
 

Článek 4 
Zadávání veřejných zakázek zařazených do I. skupiny 

 
1. Při zadávání veřejných zakázek zařazených do I. skupiny může ČSFu tyto zadat bez předchozího 

formalizovaného výběru nejvhodnějšího dodavatele, tzv. zadáním z volné ruky. 
 

2. Při zadávání veřejných zakázek zařazených do I. skupiny je však ČSFu povinen dodržovat při výběru 
nejvhodnějšího dodavatele zásady dle čl. 2 této směrnice. 

 
Článek 5 

Zadávání veřejných zakázek zařazených do II. skupiny 
 

1. Veřejné zakázky zařazené do II. skupiny ČSFu zadává na základě provedeného poptávkového řízení 
upraveného touto směrnicí, případě na základě metodické instrukce k provedení této směrnice. 

 
2. V rámci tohoto poptávkového řízení zadavatel písemně osloví alespoň tři vhodné dodavatele, pokud je to 

vzhledem k charakteru veřejné zakázky a situaci na trhu možné. V případě, že není možné oslovit alespoň 
tři dodavatele, zadavatel takovou skutečnost písemně odůvodní v záznamu o poptávkovém řízení. 

 
3. Obdržené nabídky budou hodnoceny zpravidla na základě nejnižší nabídkové ceny, případně dalších 

kvalitativních kritérií, která stanoví ČSFu ve výzvě.  
 

4. ČSFu následně uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější 
a vybrána a schválena VV ČSFu. Uzavřená smlouva musí být v souladu s výzvou a podanou nabídkou. 

 
5. Výběr dodavatele u veřejných zakázek zařazených do II. skupiny je plně v kompetenci VV ČSFu. 

 
6. Při zadávání veřejných zakázek zařazených do II. skupiny je ČSFu povinen dodržovat při výběru 

nejvhodnějšího dodavatele zásady dle čl. 2 této směrnice. 
 

Článek 6 
Zadávání zakázek zařazených do III. skupiny 

 
1. Veřejné zakázky zařazené do III. skupiny jsou zadány v souladu se zákonem se zřetelem k povaze vlastní 

veřejné zakázky, tedy v případě, že ČSFu je tzv. dotovaným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. 
Dotovaným zadavatelem je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která 
kumulativně splňuje následující podmínky: 

1.1. realizuje nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, 
1.2. k její úhradě používá peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu veřejného zadavatele nebo 

z rozpočtu EU nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka 
plněna mimo území EU, 

1.3. peněžní prostředky dle předchozího odstavce činí více než 200 mil. Kč nebo více než 50 %. 
 



SMĚRNICE 4/2017
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

5

2. Při zadávání veřejných zakázek zařazených do III. skupiny a v případě, že ČSFu nebude v postavení 
dotovaného zadavatele je ČSFu povinen nabídku zveřejnit na svých webových stránkách. 

 
3. V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky zařazené do III. skupiny VV ČSFu rozhodne, zda bude 

jmenovat komisi (pro otevírání obálek a hodnocení nabídek) a případně stanoví počet jejích členů.  
 

4. V zájmu nenavyšování ceny plnění oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky zařazené do III. 
skupiny je ČSFu povinen limitovat nejvyšší přípustkovou cenu, není-li tímto ohroženo podání nabídek ze 
strany uchazečů. 

 
5. Obdržené nabídky budou hodnoceny zpravidla na základě nabídkové ceny, případně dalších kvalitativních 

kritérií, která stanoví ČSFu ve výzvě.  
 

6. ČSFu následně uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější 
a vybrána a schválena VV ČSFu. Uzavřená smlouva musí být v souladu s výzvou a podanou nabídkou. 

 
7. Výběr dodavatele u veřejných zakázek zařazených do III. skupiny je plně v kompetenci VV ČSFu. 

 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 

2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu dne 19. 9. 2017 usnesením č. U22 a nabývá účinnosti dnem jejího 
schválení.      

 
 
 

 
Jiří Mulač - předseda ČSFu 

 
 


