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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 389 – dodatek č. 1        datum:  25. 3. 2019  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Dodatek č. 1 k Opatření rektora 
k realizaci a zadávání veřejných zakázek 

 
 

I.  
Předmět úpravy 

 
Tento dodatek upravuje Opatření rektora R 389 ze dne 10. 12. 2018, kterým se stanovují základní 
pravidla, kompetence a organizace při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích (dále také jen „JU“) včetně zakázek nespadajících pod působnost 
tohoto zákona a zakázek zadávaných dle pravidel příslušných operačních a dotačních programů (dále 
jen „OP“). 
 
Dosavadní znění čl. 12 odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 
Článek 12 

Zadávání VZMR I. kategorie 
 

1. Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 tis. Kč, se dále rozdělují 
do těchto kategorií: 

a) Přímý nákup (přímé zadání) - výběr dodavatele v této kategorii není nijak formalizován. 
Přímé zadání může zadavatel využít v těchto případech: 

i. jedná se o zakázku se zanedbatelnou předpokládanou hodnotou 
stanovenou tímto opatřením na 50 tis. Kč; při její realizaci je zadavatel 
oprávněn vybrat dodavatele na základě svého odborného úsudku; 

ii. pokud lze předmět veřejné zakázky získat pouze od jednoho dodavatele; 
nebo  

iii. v odůvodněných případech, pokud se jedná o (vzhledem k předmětu 
veřejné zakázky, předpokládané hodnotě veřejné zakázky nebo jiným 
okolnostem): 

a. operativní nákup při relativně nízké předpokládané 
hodnotě (zadavatel má dostatečnou znalost relevantního 
trhu a náklady na formalizovaný výběr dodavatele by byly 
v porovnání s možnou úsporou nepřiměřené), 

b. časovou tíseň. 
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b) Průzkum trhu (uzavřená výzva) – pokud předpokládaná hodnota spolu souvisejících 
veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění za dané účetní období nepřesáhne 
částku 500 tis. Kč, mohou být tyto zakázky zadávány na základě průzkumu trhu.  

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento dodatek opatření je závazný pro všechny součásti a zaměstnance JU a nabývá účinnosti dnem 
vydání.  
 
 
 

 
                                  

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor 

 
 
 

 
Zpracoval: Útvar veřejných zakázek 
 
 
 
Rozdělovník: prorektoři, kvestor, děkani fakult, ředitelé ostatních součástí 
 


