Č. j. AMU/900/22/00003
PID AMU/22/000459

V Praze dne 3. 1. 2022

VÝNOS REKTORKY č. 01/2022,
kterým se upravuje zadávání veřejných zakázek na Akademii múzických umění v Praze

Rektorka Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 7 Statutu AMU tímto stanovuje pravidla
a postupy pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „VZ“) na Akademii múzických umění v Praze (dále
jen „AMU“), zejména pro veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a dále stanovuje základní pravidla
pro plánování VZ:

Článek 1
Obecná ustanovení

1)

Pro účely tohoto výnosu se veřejným zadavatelem rozumí AMU jako celek pro centrálně
nakupované komodity dle Přílohy č. 1 tohoto výnosu. V ostatních případech jsou v rámci AMU
samostatným zadavatelem provozní jednotky s funkční samostatností při zadávání VZ
ve smyslu § 17 odst. 2 zákona, kterými jsou
a) jednotlivé fakulty jako součásti AMU podle čl. 12 odst. 1 písm. a) Statutu AMU,
b) Rektorát AMU souhrnně za všechny další nefakultní součásti podle čl. 12 odst.
1 písm. b) a c) Statutu AMU (dále jen „rektorát“).

2)

Zadavatel se vždy řídí právními předpisy a zejm. zákonem při všech VZ na dodávky, služby
i stavební práce, a to v hlavní i doplňkové činnosti s povinností:
a) při zadávání VZMR dodržovat znění § 6 zákona po celou dobu procesu zadávání,
b) při zadávání zakázek dle zákona po celou dobu procesu zadávání dodržovat jeho
ustanovení v závislosti na zvoleném režimu VZ.

3)

V případě, že prostředky na realizaci VZ budou čerpány z jiných, než vlastních zdrojů AMU
(např. operačních programů, účelových dotací, grantů atp.), které mají přísnější
podmínky/limity, použije se u jednotlivých parametrů VZ tato přísnější úprava.

4)

Realizace zadávacího řízení u podlimitních a nadlimitních VZ bude na AMU zpravidla
zajišťována externím dodavatelem. Ustanovení tohoto výnosu se v takovém případě použijí
přiměřeně.

5)

Při zadávání VZ je zadavatel povinen dodržovat zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
(tzv., zásady 3E), a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě.

6)

Při stanovování hodnotících kritérií (tj. nejnižší nabídková cena nebo celková ekonomická
výhodnost nabídky) každé VZ je nutné, aby zadavatel vycházel z principu výběru nejvhodnější
nabídky, tj. aby daná VZ byla realizována s cílem obdržet za minimum finančních prostředků
co nejvyšší, resp. požadovanou kvalitu dodaného zboží, služeb nebo stavebních prací.

7)

Pravidla pro uplatňování zásad tzv. odpovědného zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 zákona:
a) zásady odpovědného zadávání jsou uplatňovány od předpokládané ceny plnění
ve výši nad 500 000,- Kč bez DPH;
b) možnost/nemožnost uplatnit zásady odpovědného zadávání je nutno posuzovat
u každé jednotlivé VZ samostatně; pokud to povaha a smysl VZ umožní, zapracuje
zadavatel do zadávacích podmínek a hodnocení nabídek následující zásady
odpovědného zadávání: zohlednění environmentálních aspektů při nákupu zboží
a služeb, tj. nákup výrobků a služeb s nižšími dopady na životní prostředí
s cílem snížení spotřeby energií, omezení produkce odpadů atp., a zohlednění
sociálních aspektů formou podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
práce včetně podpory zvyšování kvalifikace těchto osob;
c) při posuzování možností aplikace uvedených zásad odpovědného zadávání musí
zadavatel vzít v úvahu i ostatní zásady stanovené zákonem, včetně zásad 3E tak,
aby jednotlivá pravidla nebyla v rozporu.
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Článek 2
Organizační zabezpečení

1)

Osoby oprávněné zadat VZ:
a) rektorka jako statutární zástupce pro celou AMU,
b) kvestor na základě pověření rektorky pro celou AMU a rektorát,
c) děkani fakult, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník
pro danou fakultu,
d) vedoucí dalších součástí AMU v rozsahu stanoveném opatřením rektora či kvestora
pro danou součást,
e) další zaměstnanci na základě zmocnění vydaného osobou oprávněnou zadat VZ
na dané fakultě či rektorátu nebo další součásti pro danou fakultu či rektorát nebo
součást.

2)

Jednotky s funkční samostatností podle čl. 1 odst. 1 tohoto výnosu při zadávání VZ
a) sestavují plán VZ podle čl. 3 tohoto výnosu tak, aby byly správně stanoveny postupy
zadávání jednotlivých VZ dané zvoleným režimem VZ,
b) provádí zadávací řízení,
c) vybírají dodavatele,
d) uchovávají dokumentaci k VZ způsobem určeným kvestorem, a to zejména
protokol o předběžné řídící kontrole, výzvu k podání nabídky, seznam oslovených
dodavatelů (u druhů zadávacích řízení probíhajících takovým postupem), protokol
o otevírání obálek a hodnocení nabídek, prohlášení o nepodjatosti členů komise,
hodnotící formulář AMU, kupní smlouvu či smlouvu o dílo, oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a další
dokumenty vyplývající ze zvoleného druhu zadávacího řízení.

3)

Pracovníci rektorátu pověření kvestorem:
a) sledují příslušnou legislativu a metodické materiály týkající se VZ a zveřejňují na
intranetu AMU platné limity pro jednotlivé druhy VZ podle předpokládané hodnoty
v návaznosti na příslušné nařízení vlády či jiný obecně závazný předpis,
b) poskytují všestrannou metodickou podporu všem pracovištím AMU ve věci VZ,
např. k praktickému naplnění zásad 3E a odpovědného zadávání nebo k přípravě
a realizaci dynamických nákupních systémů,
c) sestavují a zveřejňují vzorové písemnosti pro všechny fáze výběru dodavatele,
d) poskytují organizační podporu pro celou AMU, fakulty a rektorát pro všechny VZ
v rozsahu dohodnutém s osobou oprávněnou zadat VZ,
e) poskytují podporu archivaci dokumentace ke všem realizovaným VZ,
f) zajišťují provoz profilu zadavatele AMU,
g) zajišťují nastavení a provoz dynamických nákupních systémů pro centrálně
nakupované komodity, dodávky a služby.
Článek 3
Stanovení předpokládané hodnoty VZ

1)

Předpokládaná hodnota VZ se stanovuje na úrovni celé jednotky s funkční samostatností při
zadávání VZ (všechna příslušná nákladová střediska fakulty, resp. rektorátu) bez ohledu na
zdroj financování aktivit nebo charakter činnosti, a to v kategoriích komodit, dodávek a služeb
stanovených kvestorem a za období stanovené kvestorem, zpravidla jednoho kalendářního
roku, není-li toto období pro dané případy stanoveno zákonem nebo tímto výnosem jinak (dále
jen „plán VZ“).
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2)

Za sestavení plánu VZ pro fakultu odpovídá tajemník fakulty, případně jiný pracovník pověřený
děkanem fakulty, který pověřuje k přípravě podkladů vedoucí organizačních složek fakulty.
Za sestavení plánu VZ pro rektorát odpovídá kvestor, který pověřuje vedoucí jednotlivých
součástí k přípravě podkladů k sestavení plánu VZ.

3)

Plán VZ je sestaven v dané kategorii dodávek a služeb před zahájením zadávání VZ v daném
období za tuto kategorii, a to souhrnně za aktivity financované ze všech typů akcí fakulty, resp.
rektorátu v jejich
a) nehospodářské hlavní činnosti u všech neúčelových prostředků a těch účelových
prostředků, na něž má AMU v momentu sestavení plánu nárok a jejich výše
je známá,
b) hospodářské hlavní činnosti,
c) doplňkové činnosti.

4)

Pro účelové prostředky získané AMU v průběhu daného období po sestavení plánu VZ
se v tomto období sestavuje individuálně samostatný plán VZ a jednotlivá zadání VZ se
považují za samostatný funkční celek daný schváleným účelem.

5)

Při sestavování plánu VZ vychází stanovení předpokládané hodnoty jednotlivých položek
z míry pravidelnosti zadávání. Předpokládaná hodnota VZ, jejímž předmětem:
a) jsou pravidelné dodávky nebo služby, je stanovena dle skutečné ceny uhrazené
dodavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících
12 měsíců nebo jako součet předpokládaných hodnot jednotlivých zakázek
a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících měsíců, pokud
nejsou k dispozici údaje z předcházejícího období nebo je předpokládána konkrétní
změna v objemu nákupu;
b) jsou neopakující se plnění, je stanovena pracovníkem připravujícím VZ podle jeho
předchozí znalosti cenové situace na trhu, předběžných tržních konzultací,
cenových tabulek odborných komor, přehledů obvyklých cen vydávaných
poskytovateli nebo ocenění zpracovaných odborným externím dodavatelem (např.
projektant stavebních prací); pokud nejsou údaje k dispozici, provede pracovník
dokumentovaný průzkum trhu srovnáním cen tří různých možných dodavatelů za
srovnatelných podmínek termínu dodání a požadovaných služeb spojených
s nákupem a jednotlivé poptávky a cenové nabídky je nutné archivovat v listinné,
resp. elektronické podobě.

6)

Stanovení předpokládané hodnoty u VZ na dodávky a služby v případě smlouvy na dobu
určitou je odvozeno od předpokládané výše plnění za celou dobu trvání smlouvy, u smlouvy na
dobu neurčitou od předpokládané výše úplaty za dobu 48 měsíců.

7)

U VZ, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto
dodávky nebo služby pořizuje opakovaně dle svých aktuálních potřeb, se uplatní § 19 odst. 3
zákona, který umožňuje nesčítat předpokládané hodnoty jednotlivých zakázek. Tyto dodávky
nebo služby jsou charakteristické časovou a věcnou nesouvislostí, růzností finančních zdrojů
a různým okruhem dodavatelů. Jedná se zejména o nájem (zápůjčky) audiovizuální techniky,
nákup potravin, pohonných hmot, jízdenek a letenek. Použití tohoto způsobu podléhá u dalších
předmětů plnění předchozímu schválení kvestorem. V tomto případě je třeba provést
dokumentovaný průzkum trhu oslovením minimálně tří dodavatelů a jednotlivé poptávky
a cenové nabídky je nutné příkazcem operace archivovat v listinné, resp. elektronické podobě.

8)

Zadavatel VZ nesmí rozdělit předmět VZ tak, aby tím účelově došlo ke snížení přepokládané
hodnoty pod zákonem stanovené finanční limity, resp. pod limit stanovený čl. 5 tohoto výnosu.
Pokud je VZ rozdělena na části, musí být celková předpokládaná hodnota stanovena jako
součet předpokládaných hodnot všech jednotlivých částí.
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9)

Předpokládaná hodnota VZ může být stanovena zároveň jako maximální, nepřekročitelná,
limitní, nejvýše přípustná cena. V tomto případě je zadavatel povinen tuto skutečnost výslovně
uvést ve výzvě k podání nabídky. Nabídky účastníků VZ, jejichž nabídková cena bude vyšší než
předpokládaná hodnota VZ, může zadavatel v těchto případech vyloučit.
Článek 4
Záměr zadat VZ

1)

Před zahájením výběru dodavatele ověří osoba oprávněná zadat VZ dle plánu VZ, v jakém
režimu bude VZ zadána, a formou Protokolu o záměru zadat VZ zajistí na všech zdrojích
určených pro financování VZ předběžnou řídící kontrolu. Návaznou kontrolu úplnosti a věcné
správnosti Protokolu o záměru zadat VZ provede tajemník fakulty v případě fakultních
příkazců a kvestor v případě rektorátních příkazců.

2)

Pokud VZ není součástí plánu, dohodne příkazce operace její doplnění do plánu VZ.
Toto doplnění a následná realizace VZ je možná pouze pokud tímto doplněním není překročen
horní limit režimu, ve kterém v dané kategorii dodávek či služeb a daném období již proběhly
VZ na dané fakultě či rektorátu.

3)

V souladu s § 18 odst. 3 zákona je možné zadat část VZ v režimu odpovídajícímu
předpokládané hodnotě této části VZ pouze v případě, že celková předpokládaná hodnota
všech takto zadávaných částí VZ nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty celé VZ
a že předpokládaná hodnota jednotlivé části VZ je nižší než částka stanovená příslušným
nařízením vlády. Tohoto ustanovení se použije analogicky i pro VZMR a limit stanovený v čl. 5
tohoto výnosu.

4)

Následně může oprávněná osoba zahájit výběr dodavatele postupem odpovídajícím danému
režimu.
Článek 5
Režimy zadávání VZMR

1)

V předpokládané hodnotě VZMR do 500.000,- Kč (bez DPH) včetně probíhá přímé zadání
na základě znalosti trhu pracovníka připravujícího VZMR na dodávky, služby či stavební práce.
Proces výběru dodavatele se nedokumentuje, pokud nerozhodne tajemník fakulty pro fakultní
příkazce či zadání konkrétní VZMR nebo kvestor pro rektorátní příkazce či zadání konkrétní
VZMR jinak.

2)

V předpokládané hodnotě VZMR nad 500.000,- Kč a do 2 000.000,- Kč (bez DPH) včetně
u VZMR na dodávky a služby a do 6 000.000,- Kč (bez DPH) včetně u VZMR na stavební
práce probíhá zadání formou listinné/elektronické Výzvy k podání nabídky minimálně
4 dodavatelům při dodržení níže uvedených pravidel:
a) minimální lhůta pro podání nabídek je 10 kalendářních dnů od data Výzvy k podání
nabídky,
b) pokud to podmínky na trhu a jeho koncentrace umožňují, okruh oslovovaných
dodavatelů je proměnlivý,
c) komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek má vždy lichý počet členů,
minimální počet jsou 3 členové, činnost komise řídí její předseda, členem komise
je vždy minimálně 1 zástupce fakulty nebo součásti, která VZ realizuje, a 1 zástupce
pověřený kvestorem.

5

Článek 6
Přechodná ustanovení

1)

Pověření pracovníci rektorátu zveřejní do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto výnosu na
intranet AMU formuláře se vzory písemností pro jednotlivé typy zadávacích řízení a vzorové
smlouvy (např. aktuálně platné limity pro VZ podle předpokládané hodnoty, protokol
o předběžné řídící kontrole, výzvu k podání nabídek, protokol o otevírání obálek a hodnocení
nabídek, prohlášení o nepodjatosti, interní hodnotící formulář, vzor kupní smlouvy, vzor
smlouvy o dílo, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky).

2)

Zadavatelé VZ vyhlášených před účinností tohoto výnosu, ale ke dni účinnosti tohoto výnosu
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky uplatní ustanovení tohoto výnosu přiměřeně
podle fáze realizace, v níž se VZ nachází.
Článek 7
Závěrečná ustanovení

1)

Tímto výnosem se ruší: výnos rektora č. 5/2007, výnos rektora č. 3/2008 a výnos rektora č.
3/2018.

2)

Pravidla pro podepisování smluv, resp. objednávek z hlediska vnitřních předpisů a norem AMU
a zákona 340/2015 Sb. o registru smluv v hlavní a doplňkové činnosti, zůstávají nedotčena.

3)

Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem 3. 1. 2022.

V Praze dne 3. 1. 2022
PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
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Příloha č. 1
Seznam centrálně zadávaných/nakupovaných komodit, dodávek a služeb:
•
•
•
•
•

Elektrická energie, plyn, voda
Pojišťovací služby s výjimkou cestovního pojištění
Bankovní služby
Auditní služby
Internetové připojení s výjimkou mobilního

Kvestor může některou z komodit či služeb vyjmout nebo seznam komodit, dodávek a služeb
rozšířit.
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