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Stanovisko ŘO IROP k postupu dle MPZ po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 

Sb. 

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“), který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Odkaz v Metodickém 

pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen 

„MPZ“) na ZVZ nebo na jeho prováděcí předpisy musí být vykládán jako odkaz na 

ZZVZ nebo na prováděcí předpisy k ZZVZ. 

ŘO IROP připravil seznam ustanovení MPZ, která odkazují na ZVZ, a seznam 

analogických ustanovení ZZVZ. 

Ustanovení 
MPZ 

Znění aktuální verze MPZ Analogická úprava podle ZZVZ 
od 1. října 2016 

Kapitola 3 Profil zadavatele – Elektronický 
nástroj definovaný podle § 17 
písm. w) ZVZ. 

Profilem zadavatele je 
elektronický nástroj podle § 214 
ZZVZ. 

Bod 5.2  Příjemci, kteří jsou veřejnými nebo 
dotovanými zadavateli podle § 2 
odst. 2 a 3 ZVZ, jsou povinni 
zadávat zakázky postupy 
upravenými v tomto MP při zadání 
zakázky malé hodnoty. Postupy 
upravenými v tomto MP nejsou 
povinni zadávat zakázky malé 
hodnoty, které splňují podmínky 
pro použití výjimky stanovené v § 
18 odst. 1 až 4 a § 23 ZVZ. 

Veřejnými nebo dotovanými 
zadavateli jsou zadavatelé ve 
smyslu § 4 odst. 1 a 2 ZZVZ.  
 
Výjimka z postupů, upravených 
v MPZ, se vztahuje na zakázky 
malé hodnoty, které splňují 
podmínky pro použití výjimky 
stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, 
nebo podmínky pro jejich zadání 
v jednacím řízení bez uveřejnění 
podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 
66 ZZVZ. 

Bod 5.3 Příjemci, kteří jsou sektorovými 
zadavateli podle § 2 odst. 6 ZVZ 
jsou povinni zadávat zakázky 
postupy upravenými v tomto MP 
při zadání zakázky malé hodnoty a 
při zadání zakázky vyšší hodnoty, 
jejíž přepokládaná hodnota 
nedosáhne hodnoty nadlimitní 
veřejné zakázky sektorového 
zadavatele. Postupy upravenými v 
tomto MP nejsou povinni zadávat 
zakázky malé hodnoty a vyšší 
hodnoty, které splňují podmínky 
pro použití výjimky stanovené v § 
18 odst. 1 až 4, § 19 a § 23 ZVZ. 

Sektorovými zadavateli jsou 
zadavatelé ve smyslu § 4 odst. 3 
ZZVZ.  
 
Výjimka z postupů, upravených 
v MPZ, se vztahuje na zakázky 
malé hodnoty a vyšší hodnoty, 
které splňují podmínky pro použití 
výjimky stanovené v § 29, § 30 
ZZVZ, nebo podmínky pro jejich 
zadání v jednacím řízení bez 
uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 
a § 64 až 66 ZZVZ. 
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Bod 5.4 Příjemci, kteří nejsou zadavateli 
podle ZVZ jsou povinni zadávat 
zakázky postupy upravenými v 
tomto MP při zadání zakázky malé 
hodnoty a při zadání zakázky 
vyšší hodnoty. Postupy 
upravenými v tomto MP nejsou 
povinni zadávat zakázky malé 
hodnoty a vyšší hodnoty, které 
splňují podmínky pro použití 
výjimky stanovené v § 18 odst. 1 
až 4, § 19 a § 23 ZVZ nebo 
zakázky, které zadají v zadávacím 
řízení podle části druhé ZVZ podle 
podmínek v této části ZVZ 
uvedených. 

Příjemci, kteří nejsou zadavateli 
podle ZVZ, jsou příjemci, kteří 
nejsou zadavateli podle ZZVZ.  
 
Výjimka z postupů, upravených 
v MPZ, se vztahuje na zakázky 
malé hodnoty a vyšší hodnoty, 
které splňují podmínky pro použití 
výjimky stanovené v § 29, § 30 
ZZVZ, nebo podmínky pro jejich 
zadání v jednacím řízení bez 
uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 
a § 64 až 66 ZZVZ. 

Bod 6.2.4 
písm. a) 

Zakázkou na stavební práce je 
zakázka, jejímž předmětem je/jsou 
a) provedení stavebních prací, 
které se týkají některé z činností 
uvedených v příloze č. 3 k ZVZ… 

Provedením stavebních prací, 
které se týkají některé z činností, 
uvedených v příloze č. 3 k ZVZ, je 
myšleno poskytnutí činností, 
uvedených v oddílu 45 hlavního 
slovníku jednotného 
klasifikačního systému pro účely 
veřejných zakázek podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 
listopadu 2002 o společném 
slovníku pro veřejné zakázky 
(CPV), v platném znění. 

Bod 7.3.2 
písm. b) 

Odkaz na nařízení vlády č. 
77/2008 Sb. 

Pokud MPZ odkazuje na nařízení 
vlády č. 77/2008 Sb., je myšleno 
nařízení vlády č. 172/2016 Sb. ze 
dne 11. května 2016 o stanovení 
finančních limitů a částek pro 
účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

 

 

 


