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Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 4. dubna 2000, è. j. 1290/99-E,
kterou se mìní instrukce Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 90/97-E,
o hospodaøení s národním majetkem,
uveøejnìná pod è. 6/1997 Sbírky instrukcí a sdìlení Ministerstva spravedlnost ÈR
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Instrukce Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è.j.
90/97-E, o hospodaøení s národním majetkem, uveøejnìná
pod è. 6/1997 Sbírky instrukcí a sdìlení, se mìní takto:
1. V èlánku 1 odstavci 1) se na konci pøed závorkou
doplòuje "ministr spravedlnosti".
2. Èlánek 11 vèetnì nadpisu zní:
"Evidence národního majetku
(1) Odpovìdné osoby zajiují evidenci majetku a závazkù podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjích pøedpisù, podle zákona è. 586/1992 Sb., o daních
z pøíjmù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a podle zákona è.
89/1995 Sb., o státní statistické slubì.
(2) Majetek se dìlí do skupin podle pøílohy è.1.
(3) Evidence majetku se provádí prostøednictvím automatizovaného informaèního systému IRES s vyuitím jednotných èíselníkù. Obsah èíselníkù je uveden v uivatelské pøíruèce - Zavádìní systému.
(4) Majetek se oznaèuje inventárním èíslem ve struktuøe:
typ majetku (1 místo-znakovì, I- investièní, D- drobný, Ooperativní evidence) skupina majetku (4 místa-numericky) / poøadové èíslo majetku v rámci skupiny a typu majetku (6 místnumericky) / poøadové èíslo v rámci souboru movitých vìcí
(2 místa-numericky).
(5) Odstavce 3 a 4 neplatí pro Vìzeòskou slubu.
(6) Z úèetnictví se pøevedený majetek odepisuje èástkou,
kterou je evidován, bez ohledu na výi úplaty. Èástky získané
úplatným pøevodem se pøevedou do státního rozpoètu. K pøevodu práva hospodaøení nebo vlastnictví k majetku poøízenému z fondu kulturních a sociálních potøeb je tøeba dohody s pøísluným odborovým orgánem, pokud je zøízen."
3. Za èlánek 18 se vkládá nadpis
ÈÁST V.
4. Za nadpis Pohledávky se vkládá nadpis
Hlava I.
5. Èlánek 19 a 33 vèetnì nadpisù zní:
Obecná a spoleèná ustanovení
Èlánek 19
(1) Pohledávkami jsou
a) pohledávky z rozhodovací èinnosti soudù, a to

aa) pohledávky ze soudních a dobíhajících notáøských popoplatkù (dále jen "poplatek"). Pøíjmy z tìchto pohledávek
jsou odvádìny na zvlátní pøíjmové úèty státního rozpoètu;
ab) pohledávky z penìitých trestù a pokut. Pøíjmy
z tìchto pohledávek jsou odvádìny na zvlátní pøíjmové
úèty státního rozpoètu;
ac) pohledávky z nákladù trestního øízení, z náhrad
ustanoveným advokátùm, z nákladù civilního øízení vèetnì svìdeèného, znaleèného a tlumoèného a pohledávky,
u nich povinnost úhrady ukládá úèastníku soudního øízení soud. Pøíjmy z tìchto pohledávek jsou odvádìny na pøíjmové úèty soudù;
b) ostatní pohledávky, kterými jsou zejména pohledávky vzniklé v souvislosti s hospodaøením s rozpoètovými
prostøedky, z náhrady kody z hospodaøení s národním majetkem, z obèanskoprávních nebo pracovnì právních pomìrù, z výkonu vazby a trestu odnìtí svobody.
(2) Nakládáním s pohledávkami se rozumí vechny úkony
provádìné v souvislosti s evidencí, správou a vymáháním pohledávek.
(3) Podle povahy úkonu provádìného v souvislosti s nakládáním s pohledávkami mùe odpovìdná osoba písemnì
zmocnit k jeho provádìní jinou osobu, napø. soudního
tajemníka, vedoucí správy soudu, vymáhajícího úøedníka
nebo osobu povìøenou vedením ekonomického úseku.
(4) Krajské soudy, krajské obchodní soudy, vrchní soudy
a Nejvyí soud Èeské republiky vypracovávají pololetnì statistické výkazy stavu pohledávek (pøíloha è. 2), které zasílají
spolu s nosièem dat ministerstvu do 31. èervence bìného roku za první pololetí a do 31. ledna následujícího roku za druhé pololetí. Jednou roènì provádìjí rozbor stavu správy pohledávek, který zasílají spolu s nosièem dat ministerstvu do
31. ledna následujícího roku. Krajské soudy zasílají statistické výkazy stavu pohledávek a rozbor stavu správy
pohledávek i za jednotlivé okresní soudy. Lhùty podle tohoto
odstavce platí, pokud ministerstvo nestanoví jinak.
Èlánek 20
Evidence pohledávek
(1) Evidenci pohledávek vedou organizace, mimo Vìzeòskou slubu, v systému IRES podle závazných kódù a názvù
dokladových øad stanovených v pøíloze è. 3.
(2) Pohledávky podle èlánku 19 odstavec 1 písmeno a) se
vedou podle variabilních symbolù v jednotlivých rejstøících
nebo podle evidenèních èísel automatizovaného programového vybavení (napø. IRES) v návaznosti na propojení s dalím automatizovaným programovým vybavením (napø.
ISAS, ISYZ apod.). Tvorba variabilních symbolù je upravena
v pøíloze è. 6. Pohledávky podle èlánku 19 odstavec 1 písmeno b) se vedou podle platných právních pøedpisù.
(3) Vedoucí kanceláøe pøedloí spolu se spisem úètárnì k pøedpisu v úèetní evidenci kadé rozhodnutí zakládající pohledávku, struèné sdìlení, ze kterého bude zøejmé, o jakou po-
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hledávku jde (spisová znaèka, oznaèení vìci, její výe), a vyplnìnou obálku s doruèenkou nejpozdìji do 14 dnù poté, kdy
nabylo právní moci, pokud nebyla pohledávka uhrazena
kolkovými známkami.
(4) Po pøedpisu pohledávky zale úètárna dluníkovi
vyplnìnou potovní poukázku s evidenèním èíslem pohledávky a pøedloené sdìlení podle odstavce 3. Opis rozhodnutí zaloí jako úèetní doklad a spis vrátí kanceláøi.
Nedojde-li v prùbìhu platební lhùty úhrada, odevzdá doklad
vymáhajícímu úøedníkovi k dalímu opatøení.
(5) K urychlení vymáhání pohledávek, popøípadì výkonu
rozhodnutí, uvede vedoucí kanceláøe na vyhotoveních pro
úètárnu jméno, datum narození, rodné èíslo, adresu a IÈO
zamìstnavatele dluníka, u podnikatele bankovní spojení,
pokud jsou mu tyto údaje známy.
(6) Kadá zmìna rozhodnutí zakládajícího pohledávku
musí být ve stejnopise s poukazem k realizaci zmìny neprodlenì oznámena úètárnì k vyznaèení v evidenci.
(7) Ve vìcech výkonu rozhodnutí pøi vymáhání pohledávky státu, kdy poplatková povinnost z oprávnìného osvobozeného od úhrady poplatku pøechází na povinného, pøedloí vedoucí kanceláøe úètárnì k pøedpisu v úèetní evidenci a k vyznaèení evidenèního èísla pohledávky (variabilní symbol)
kadé nepravomocné usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí,
jím je povinnému ukládána povinnost zaplatit státu soudní
poplatek za návrh na výkon rozhodnutí, aby ji v tomto usnesení pøi jeho doruèení zamìstnavateli nebo bance byl variabilní symbol vyznaèen.
Èlánek 21
Úètárna po pøedpisu pohledávky vyznaèí v obèanskoprávním øízení na prvopisu rozhodnutí a na spisovém obalu,
v trestním øízení na tiskopisu vzor 75 tr.ø. a na spisovém obalu, popøípadì na prvopisu rozhodnutí, èíslo pohledávky (variabilní symbol, poøadové èíslo zakonèené dvìma posledními
èíslicemi bìného roku). Tímto èíslem se oznaèují vechny
písemnosti a úèetní doklady týkající se evidence a vymáhání
pohledávky.
Èlánek 22
Postup podle èl. 20 a 21 platí po dobu ne bude uveden do
uívání sjednocený systém IRES a ISAS.
Èlánek 23
Vymáhání pohledávek za dluníky v cizinì
(1) Pøi vymáhání pohledávek za dluníky v cizinì se
postupuje v souladu se zvlátním pøedpisem1). Pokud je pohledávka hrazena v hotovosti, je tøeba dbát, aby byla uhrazena platbou v èeské nebo jiné volnì smìnitelné mìnì, a to
i v pøípadech, kdy za dluníka ruèí tuzemec. Tuzemcem se
ro-zumí osoba stanovena zvlátním právním pøedpisem2).
(2) Uplatnìní pohledávky v cizinì se provede doruèením
rozhodnutí zakládajícího pohledávku. Jestlie doruèení bylo
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vykázáno a v pøimìøené lhùtì nedojde platba, je nutno dluníka upomenout o zaplacení.
(3) V pøípadì pochybností o postupu pøi vymáhání si
vyádá vymáhající úøedník od ministerstva pokyn k dalímu
postupu.
(4) Pohledávky, jejich úhradu se nepodaøilo získat
platbou v èeské nebo volnì smìnitelné mìnì, mohou soudy
vymáhat z majetku dluníka v Èeské republice. Pøitom
postupují podle zvlátního pøedpisu3).
Hlava II
Nakládání s pohledávkami z poplatkù podle èlánku 19
odstavec 1 písm. aa)
Èlánek 24
Pøi nakládání s pohledávkami z poplatkù se postupuje
podle zvlátního právního pøedpisu4). O úkonech v souvislosti s nakládáním s pohledávkami z poplatkù rozhoduje odpovìdná osoba té justièní sloky, u ní vznikla poplatková
povinnost. Odpovìdná osoba je správcem danì ve smyslu § 1
odst. 3 zákona o správì daní a poplatkù.
Èlánek 25
Po vykonatelnosti rozhodnutí soudu, kterým byl vymìøen
dosud nezaplacený poplatek, vzniká nedoplatek na poplatku
(dále jen "nedoplatek).
Èlánek 26
Poèítání lhùt
(1) Do bìhu lhùty se nezapoèítává den, kdy dolo ke skuteènosti urèující poèátek lhùty (napø. den doruèení).
(2) Lhùty urèené podle týdnù, mìsícù nebo let konèí uplynutím toho dne, který se svým jménem nebo èíselným
oznaèením shoduje se dnem, kdy dolo ke skuteènosti urèující poèátek lhùty. Není-li takový den v mìsíci, konèí lhùta posledním dnem mìsíce.
(3) Pøipadne-li poslední den lhùty pro uplatnìní právních
úkonù vùèi správci danì (napø. odvolání) na sobotu, nedìli
nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhùty nejblíe
následující pracovní den.
(4) Lhùta je zachována, je-li posledního dne lhùty uèinìn
úkon u správce danì nebo podání odevzdáno k potovní pøepravì.
Èlánek 27
Právní moc a vykonatelnost
(1) Rozhodnutí, proti kterému nelze uplatnit odvolání,
nabývá právní moci doruèením dluníkovi.
(2) Rozhodnutí je vykonatelné, jestlie proti nìmu nelze
podat odvolání a nebo jestlie jeho podání nemá odkladný úèi-

1) Instrukce Ministerstva spravedlnosti è.j. 109/93- J, kterou se upravuje postup justièních orgánù ve styku s cizinou ve vìcech
obèanskoprávních.
2) § 1 písm. b) zákona è. 219/1995 Sb., devizový zákon.
3) Instrukce Ministerstva spravedlnosti è.j. 1100/98-OOD, kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a
vrchní soudy.
4) Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

strana 28

Instrukce è. 8

èástka 2

Èlánek 30

nek a uplynula-li zároveò lhùta k plnìní.
Èlánek 28

Odpis nedoplatku pro nedobytnost

Povolování splátek a poseèkání nedoplatku

(1) Nedoplatek mùe písemnì odepsat odpovìdná osoba
z vlastního podnìtu, je-li zcela nedobytný. Za nedobytný se
povauje nedoplatek, který byl bezvýslednì vymáhán na dluníkovi i na jiných osobách, na nich mohl být vymáhán, nebo
nevedlo-li by vymáhání zøejmì k výsledku nebo je-li pravdìpodobné, e by náklady vymáhání pøesáhly jeho výtìek.
Stejnì se postupuje, není-li sice nedoplatek nedobytný, avak
jeho vymáhání je spojeno se zvlátními a nepomìrnými obtíemi nebo byl-li soudem zamítnut návrh na prohláení konkursu pro nedostatek majetku.
(2) O odpisu pro nedobytnost se dluník nevyrozumí; jeho
dluh trvá dále, dokud není vymáhání poplatku promlèeno.

(1) Na ádost mùe odpovìdná osoba povolit dluníkovi
poseèkání nedoplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách, byloli by neprodlené zaplacení spojeno pro dluníka s vánou
újmou nebo není-li z jiných dùvodù moné vybrat celý
nedoplatek na poplatku od dluníka najednou.
(2) Poseèkání lze povolit také u èástek, u nich lze oèekávat, e budou odepsány z dùvodù uvedených v èlánku 30.
(3) Povolení splátek a poseèkání nedoplatku mùe být
vázáno na podmínky.
(4) Poseèkání nedoplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách
nesmí být povoleno na dobu delí ne je lhùta, v ní se promlèuje vymáhání nedoplatku.
(5) Za dobu poseèkání nedoplatku nebo splátek nedoplatku zaplatí dluník úrok z odloené èástky ve výi 1,4 násobku diskontní úrokové sazby Èeské národní banky platné
první den kalendáøního ètvrtletí, které následuje po právní
moci rozhodnutí o povolení poseèkání nedoplatku nebo povolení splátek. Kadé dalí následující kalendáøní ètvrtletí se pouije nová diskontní úroková sazba Èeské národní banky
platná první den tohoto kalendáøního ètvrtletí. Správce danì
úrok pøedepíe za celou dobu poseèkání a o výi úroku dluníka vyrozumí. Tento úrok je splatný do osmi dnù ode dne doruèení platebního výmìru. Úrok se nepøedepíe, èiní-li ménì ne
50 Kè.
(6) Proti rozhodnutí o povolení poseèkání nedoplatku nebo
povolení splátek není pøípustné odvolání.
(7) Rozhodnutí o povolení poseèkání nedoplatku nebo
povolení splátek musí mít písemnou formu.
Èlánek 29
Úleva na nedoplatku
(1) Na ádost mùe odpovìdná osoba dluníkovi
poskytnout zcela nebo zèásti úlevu na nedoplatku, byla-li by
jeho vymáháním vánì ohroena výiva dluníka nebo osob
na jeho výivu odkázaných.
(2) Rozhodnutí odpovìdné osoby o úlevì na nedoplatku
platí jen potud, pokud trvají podmínky, za nich bylo vydáno.
Odpovìdná osoba osvìdèí pominutí podmínek rozhodnutím
a souèasnì stanoví lhùtu pro zaplacení nedoplatku. Proti
tomuto rozhodnutí je pøípustné odvolání, které má odkladný
úèinek. O odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti.
(3) Úleva na nedoplatku mùe být vázána na podmínky,
zejména na povinnost zaplatit èást nedoplatku ve stanovené
lhùtì.
(4) Dùvody rozhodnutí odpovìdná osoba dluníkovi nesdìluje.
(5) Proti rozhodnutí o úlevì na nedoplatku není pøípustné
odvolání.
(6) Rozhodnutí o úlevì na nedoplatku musí mít písemnou
formu.
(7) Nedoplatek se vede v úèetní evidenci na podrozvahovém úètu a do promlèení.

Èlánek 31
Vymáhání nedoplatku na poplatku
(1) Nezaplatí-li dluník splatný nedoplatek, vyzve ho
správce danì, aby nedoplatek zaplatil v náhradní lhùtì, nejménì osmidenní, a upozorní ho, e po uplynutí této náhradní
lhùty pøikroèí bez dalího k vymáhání nedoplatku. Proti výzvì
se lze odvolat ve lhùtì patnácti dnù. Odvolání nemá odkladný
úèinek. O odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti.
Vzor výzvy je uveden v pøíloze è. 4 vzor A.
(2) Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpeèí, e úèel vymáhání bude zmaøen, nepøistoupí-li se k vymáhání neprodlenì.
(3) Vymáhání nedoplatku provádí správce danì, u nìho je
dluník evidován, daòovou exekucí, pokud není vyuito
prostøedkù soudní exekuce a není podán návrh na výkon rozhodnutí podle zvlátního právního pøedpisu5).
(4) Pohledávky ze soudních a bývalých notáøských
poplatkù se promlèují po uplynutí tøí let od konce roku, v nìm
se stal poplatek splatný. Po uplynutí této lhùty nelze poplatek
vymìøit, ani vymáhat. Bìh promlèecích lhùt, jejich stavení
a pøeruení je upraveno v pøíloze è. 5. O promlèení pohledávek z nedoplatku rozhodne na návrh vymáhajícího úøedníka
odpovìdná osoba.
(5) Byl-li na majetek dluníka prohláen konkurs, pøihlásí
vymáhající úøednice pohledávku proti dluníkovi do konkursu
v souladu se zvlátním právním pøedpisem6).
(6) Exekuèním titulem pro daòovou nebo soudní exekuci
je vykonatelné rozhodnutí, jím se ukládá penìité plnìní.
(7) Daòová exekuce se provádí vydáním exekuèního pøíkazu na:
a) pøikázání pohledávky na penìní prostøedky
dluníka na úètech vedených u bank nebo jiné pohledávky,
b) sráku ze mzdy, jiné odmìny za závislou èinnost
nebo náhrady za pracovní pøíjem, dùchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
c) prodej movitých vìcí,
d) prodej nemovitostí.
(8) Pro výkon daòové exekuce se pouije pøimìøenì
zvlátního právního pøedpisu7).
(9) Výkon rozhodnutí mùe být odloen, ádá-li dluník

5) Èást VI. zákona è. 99/1963 Sb., Obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
6) § 20 zákona è. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
7) Zákon è. 99/1963 Sb., Obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù
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o splátky, o poseèkání danì nebo o prominutí nedoplatku, a to
i bez ádosti, etøí-li se skuteènosti rozhodné pro èásteèné
nebo úplné zruení výkonu rozhodnutí. Bude-li povolen
odklad, ji provedené úkony zùstanou zachovány.
(10) Prokáe-li se v prùbìhu dalího vymáhání, e bylo vymáháno neoprávnìnì (omyl v osobì dluníka, vymáhání bez
exekuèního titulu, atd.), náleí dluníkovi za takto neoprávnìnì
vymoené èástky úrok ve výi 2,8 násobku diskontní úrokové
sazby Èeské národní banky platné první den kalendáøního
ètvrtletí pro kadé kalendáøní ètvrtletí, do nìho urèitá èást doby neoprávnìného vymoení spadá. Pokud jetì exekuce trvá,
zruí ji správce danì z úøední povinnosti. V pøípadì, e by skuteèná pøiznaná koda zpùsobená daòovému dluníkovi
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem správce danì byla vyí ne úrok pøiznaný podle tohoto
ustanovení, pøiznaný úrok se na úhradu skuteèné kody zapoèítává. Úrok se nepøizná, èiní-li ménì ne 50 Kè.
(11) Pokud z vymoené èástky nelze uspokojit v plné výi
exekuèní náklady a vymáhaný nedoplatek, zapoèítává se vymoená èástka nejprve na exekuèní náklady. Neuspokojený
zbytek nedoplatku, pokud je to úèelné, se dále vymáhá.
Èlánek 32
Exekuèní pøíkaz podle èlánku 31 odst. 7 písmeno a)
(1) Správce danì si pro úèely daòové exekuce písemnì vyádá od banky informace o tom, zda má u ní dluník zaloen
bankovní úèet, jeho èíslo a stav. Vzor ádosti je uveden v pøíloze è. 4 vzor B.
(2) Pokud správce danì zjistí, e má dluník zaloen úèet
u banky, na kterém je dostatek finanèních prostøedkù, zale této
bance exekuèní pøíkaz na pøikázání pohledávky na penìní
prostøedky dluníka na úètì nebo úètech vedených u této banky
podle vzorù C pøílohy è. 4. Po doruèení exekuèního pøíkazu
bance doruèí správce danì exekuèní pøíkaz dluníkovi. Ten
proti nìmu mùe podat do patnácti dnù ode dne doruèení námitky. O námitkách rozhodne správce danì, který exekuci
naøídil. Podané námitky nemají odkladný úèinek pro samotné
øízení. Pokud byla exekuce zahájena podle èlánku 30 odst. 2, je
proti exekuènímu pøíkazu pøípustné odvolání, stejnì jako u výzvy podle èlánku 30 odst. 1. Podané odvolání nemá odkladný
úèinek.
O nabytí právní moci exekuèního pøíkazu správce danì
vyrozumí banku podle vzoru D pøílohy è. 4.
Èlánek 33
Exekuèní pøíkaz podle èlánku 31 odst. 7 písmeno b)
(1) Správce danì si písemnì vyádá pro úèely daòové
exekuce podle potøeby od:
a) úøadu práce informace, zda a v jaké výi pobírá dluník hmotné zabezpeèení od úøadu práce (vzor E pøíloha è. 4),
b) zdravotní pojiovny informace o plátcích zdravotního pojitìní dluníka (vzor G pøíloha è. 4) nebo
c) Èeské správy sociálního zabezpeèení informace o tom,
zda dluník je pøíjemcem dùchodu a zda lze na tento dùchod provést daòovou exekuci nebo podat návrh na výkon rozhodnutí (vzor H pøíloha è. 4).
(2) Pokud se soudu nepodaøilo získat ádné informace
podle odstavce 1, obrátí se správce danì na finanèní úøad. Od
finanèního úøadu si vyádá podle potøeby informace o tom, zda
má dluník u finanèního úøadu daòový pøeplatek, který lze
zapoèíst na pohledávku soudu, nebo informace o nových
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údajích, které by byly podkladem pro odpis (finanèní úøad má
vùèi dluníkovi nevymoitelnou pohledávku) a nebo, zda
finanèní úøad neprovádí exekuci prodejem nemovitosti za
úèelem podání pøedbìné pøihláky do draby. Správce danì
mùe také poádat finanèní úøad o informace o tom, zda dluník podnikatel podal daòové pøiznání, zda má jinou provozovnu, ne tu, která je zapsána v Obchodním rejstøíku, a zda je
na ní kontaktní (vzor F pøíloha è. 4).
(3) Pokud správce danì zjistí podle odstavce 1 dluníkova
plátce mzdy nebo jiné dávky, zale tomuto plátci exekuèní
pøíkaz na sráku ze mzdy, jiné odmìny za závislou èinnost
nebo náhrady za pracovní pøíjem, dùchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. podle vzorù Ch pøílohy è. 4.
Po doruèení exekuèního pøíkazu plátci doruèí správce danì
exekuèní pøíkaz dluníkovi. Ten proti nìmu mùe podat do
patnácti dnù ode dne doruèení námitky. O námitkách rozhodne
správce danì, který exekuci naøídil. Podané námitky nemají odkladný úèinek pro samotné øízení. Pokud byla exekuce zahájena podle èlánku 31 odst. 2, je proti exekuènímu pøíkazu pøípustné odvolání, stejnì jako u výzvy podle èlánku 31 odst. 1.
Podané odvolání nemá odkladný úèinek. O nabytí právní moci
exekuèního pøíkazu vyrozumí správce danì plátce podle vzoru
D pøílohy è. 4.
6. Za èlánek 33 se doplòují nové èlánky 34 a 41, které
vèetnì nadpisù zní:
Èlánek 34
Náklady daòové exekuce
(1) Exekuèní náklady hradí dluník, pokud exekuce nebyla
provedena neoprávnìnì.
(2) Náhrada exekuèních nákladù záleí jednak v náhradì
nákladù za výkon zabavení a za výkon prodeje, jednak v náhradì hotových výdajù správce danì. Hotové výdaje exekuèních nákladù zálohuje ze svého rozpoètu správce danì a úhrada
jejich náhrady dluníkem se pøevede do rozpoètu správce danì.
Mezi náhrady hotových výdajù správce danì náleí i pøípadné
úhrady.
(3) Náhrada nákladù za výkon zabavení èiní 2% vymáhaného nedoplatku, nejménì vak 200 Kè. Bylo-li pro tý
nedoplatek vykonáno zabavení nìkolika samostatnými úkony,
nebo bylo-li zabavení opakováno, náhrada nákladù za výkon
zabavení tého nedoplatku se poèítá jenom jednou.
(4) Náhrada nákladù za výkon prodeje èiní 2% vymáhaného nedoplatku, nejménì vak 200 Kè.
(5) Náhrada exekuèních nákladù podle odstavcù 3 a 4 se
poèítá z èástky zaokrouhlené na celé stokoruny dolù.
(6) Dluník je povinen k úhradì exekuèních nákladù u výkonu zabavení podle odstavce 3 vdy, jakmile k výkonu
exekuce povìøený pracovník správce danì nebo soudu oznámil
dluníku nebo jeho zástupci pøíèinu svého pøíchodu a sepsal
úvodní vìtu soupisu vìcí nebo jakmile byl odeslán exekuèní
pøíkaz.
(7) U exekuèních nákladù za výkon prodeje podle odstavce
4 je dluník povinen k jejich úhradì vdy, jakmile dolo k zahájení draby a byla sepsána úvodní vìta draebního protokolu.
(8) Náhradu hotových výdajù hradí dluník, i kdy k výkonu prodeje nedolo.
(9) Náhradu hotových výdajù hradí dluník ve skuteèné
výi do tøiceti dnù ode dne, kdy mu jejich výe byla písemnì
sdìlena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku. Správce
danì, kterému svìdèí náhrada hotových výdajù, je oprávnìn
zadret si z výtìku exekuce èástku v jejich oèekávané výi,
kterou zúètuje pøi rozhodnutí o jejich skuteèné výi.
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(10) Týká-li se výkon zabavení nebo výkon prodeje více
dluníkù nebo je uskuteèòován spoleènì a hotové výdaje se
tìchto pøípadù týkají, rozvrhuje se jejich výe podle pomìru
jednotlivých vymáhaných nedoplatkù.
(11) Náhrada exekuèních nákladù podle odstavcù 3 a 4 se
vymáhá zároveò s nedoplatkem, pro který se exekuce provádí.
(12) Náhrada nákladù øízení se pøedepisuje na osobní úèet
daòového subjektu. Pokud správce danì zálohoval exekuèní
náklady ze svých rozpoètových prostøedkù, je oprávnìn si tyto
exekuèní náklady uspokojit pøímo z osobního úètu daòového
subjektu.
Hlava III
Nakládání s pohledávkami podle èlánku 19 odst. 1 písm.
ab), ac) a b)
Èlánek 35
Obecná ustanovení
(1) Pøi nakládání s tìmito pohledávkami se postupuje podle
zvlátního právního pøedpisu8).
(2) Nakládání s pohledávkou podle èlánku 36 a 37, která je
vyí ne 250 000 Kè podléhá schválení Ministerstvem financí.
ádost o schválení podává odpovìdná osoba prostøednictvím
ministerstva.
(3) Pøi nakládání s pohledávkou podle èlánku 36, 37 a 38 je
pøi vìtím poètu pohledávek proti tému dluníkovi rozhodná
úhrnná výe vech pohledávek.
(4) O nakládání s pohledávkou z penìitého trestu a z poøádkové pokuty rozhoduje pøedseda senátu, který rozhodnutí
zakládající pohledávku vydal.
Èlánek 36
Povolování splátek a odkladu placení
(1) Na ádost a po provìøení výdìlkových a majetkových
pomìrù je moné dluníkovi, je-li jím fyzická osoba, povolit
pøimìøené splátky nebo odklad zaplacení dluhu dluníkem
písemnì uznaného co do dùvodu a výe, pøípadnì pøiznaného
pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, jestlie
dluník bez svého zavinìní nemùe dluh nebo splátku zaplatit
v dobì splatnosti.
(2) O povolení splátek rozhoduje vymáhající úøedník.O povolení splátek na dobu delí ne dva roky rozhoduje odpovìdná
osoba na návrh vymáhajícího úøedníka.
(3) Splátky mohou být povoleny jen pod podmínkou, e
bude dohodnuta splatnost celé pohledávky v pøípadì nesplnìní
nìkteré splátky.
(4) Povolení splátek nebo odklad placení musí být
proveden písemnou formou.
(5) V povolení o splátkách nebo o odkladu zaplacení dluhu
se musí dohodnout, e v pøípadì zlepení majetkových a výdìlkových pomìrù dluníka bude povolení splátek a odkladu
zaplacení dluhu odvoláno.
Èlánek 37
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(1) Na ádost dluníka mùe odpovìdná osoba ze závaných dùvodù, zejména sociálních, zcela nebo zèásti dluh prominout.
(2) Prominout dluh není pøípustné, vznikl-li v souvislosti
s úmyslnou trestnou èinností nebo jestlie dluníku pøísluí
z jakéhokoliv dùvodu pohledávka vùèi státu, a to do výe této
pohledávky, ledae by se dluník vzdal pohledávky a do výe
svého závazku. Rovnì nelze prominout dluh, jestlie má dluník majetek, z nìho nelze dosáhnout uspokojení pohledávky
jen z toho dùvodu, e jej v dobì vymáhání nelze prodat.
(3) Prominutím dluhu závazek dluníka zaniká.
(4) Rozhodnutí o prominutí dluhu musí mít písemnou
formu a doruèuje se dluníkovi.
Èlánek 38
Trvalé uputìní od vymáhání pohledávky
(1) Odpovìdná osoba mùe trvale upustit od vymáhání:
a) nákladù trestního øízení, náhrad ustanoveným advokátùm a penìitých trestù za osobami vyhotìnými nebo neznámého pobytu,
b) nepatrné pohledávky do 300 Kè, jestlie nebyla dludluníkem dobrovolnì zaplacená; proti tému dluníku, jím
je fyzická osoba, mùe být od vymáhání pohledávky uputìno jen jednou v kalendáøním roce, ledae by souèet pohledávky, od jejího vymáhání bylo uputìno, a pohledávky,
od jejího vymáhání má být uputìno, nepøesáhl 300,- Kè,
c) pohledávky, jestlie nelze prokázat, e pohledávka
trvá, nebo nelze prokázat její výi a není podklad pro to,
aby soud nebo jiný pøísluný orgán urèil výi podle úvahy,
nebyla-li pohledávka dluníkem dobrovolnì uhrazena,
d) jestlie dluník zemøel a pohledávka nemohla být
uspokojena ani vymáháním na dìdicích dluníka,
e) jestlie pohledávka se promlèela a dluník odmítá
dluh dobrovolnì uhradit,
f) je-li etøením o majetkových, rodinných a zdravotních pomìrech dluníka spolehlivì prokázáno, e vymáhání zùstane trvale bezvýsledné; pøitom je nutno vdy vzít
v úvahu zejména jeho vìk, zdravotní stav, majetkové pomìry, jeho souèasné i budoucí pracovní monosti, rozsah
vyivovacích povinností a rozsah prodejného majetku
rvalém uputìní od vymáhání musí mít písemnou formu.
(2) Rozhodnutí o trvalém uputìní od vymáhání musí mít
písemnou formu. Rozhodnutí podle odst. 1 písm. c), d), e) a f)
musí být øádnì odùvodnìno majetkovými a finanèními pomìry
dluníka.
(3) Pohledávky se vedou a do promlèení na podrozvahovém úètu.
(4) O trvalém uputìní od vymáhání se dluník
nevyrozumí.
Èlánek 39
Prozatímní uputìní od vymáhání pohledávky
(1) Od vymáhání pohledávky mùe odpovìdná osoba
prozatímnì upustit, jestlie etøením o osobních a majetkových
pomìrech povinného bylo zjitìno, e doèasnì nejsou dány
podmínky pro úhradu pohledávky, a e tyto dùvody potrvají

Prominutí dluhu
8) Vyhláka Federálního ministerstva financí è. 119/1988 Sb., o hospodaøení s národním majetkem, ve znìní pozdìjích
pøedpisù
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nejménì jeden rok. Pohledávka musí být zajitìna proti
promlèení.
(2) Prozatímnì lze upustit od vymáhání pohledávek
zejména:
a) u osob po dobu výkonu základní vojenské sluby,
b) u matek na neplacené mateøské dovolené,
c) u osob, které nejsou zamìstnány, ale pobírají pøíspøíspìvek a jsou vedeny v evidenci uchazeèù o zamìstnání u úøadu práce,
d) u osob ve vazbì nebo výkonu trestu odnìtí svobody, jejich pracovní odmìna nepostaèí na úhradu pøednostních pohledávek ani nákladù vazby a výkonu trestu,
e) u osob nemocných po dobu ústavního léèení
(3) Rozhodnutí o prozatímním uputìní od vymáhání musí
mít písemnou formu.
(4) Pohledávky, od jejich vymáhání bylo prozatímnì uputìno, se nadále vedou v úèetnictví.
(5) O prozatímním uputìní od vymáhání se dluník nevyrozumí.
Èlánek 40
Vymáhání pohledávek
(1) Vymáhající úøedník usiluje o splacení pohledávek a do
doby, ne je prokázáno, e dalí splácení je nemoné. Za tím
úèelem je povinen získat vechny dostupné informace o finanèní a dùchodové situaci dluníka. K tomu vyuije vech
moností daných zvlátním právním pøedpisem9).
(2) Byl-li na majetek dluníka prohláen konkurs, pøihlásí
vymáhající úøednice pohledávku proti dluníkovi do konkursu
v souladu se zvlátním právním pøedpisem10).
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Èlánek 41
Promlèení
(1) Pohledávky podle èlánku 19 odst. 1 písm. ab) a ac) se
promlèují za deset let od lhùty stanovené k jejich úhradì. Stejná lhùta platí i pro jednotlivé splátky, na nì bylo plnìní rozloeno. Po uplynutí promlèecí doby nelze pohledávku vymáhat.
(2) Penìitý trest, pokud nebyl pøemìnìn v náhradní trest
odnìtí svobody, se promlèuje za pìt let od právní moci rozsudku, kterým byl uloen. Trest nelze vykonat po uplynutí
promlèecí doby. Do promlèecí doby se nezapoèítává doba výkonu trestu odnìtí svobody.
(3) Pohledávky podle èlánku 19 odst. 1 písm. b) se promlèují v obecné tøíleté promlèecí dobì.
(4) Bìh promlèecích lhùt, jejich stavení a pøeruení je upraveno v pøíloze è. 5.
(5) O promlèení pohledávky z penìitého trestu a z poøádkové pokuty rozhoduje pøedseda senátu nebo vyí soudní
úøedník, který rozhodnutí zakládající pohledávku vydal. Jinak
o promlèení rozhoduje odpovìdná osoba na návrh vymáhajícího úøedníka nebo osoba povìøená vedením ekonomického
úseku.
Èl. II
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem vyhláení.

9) § 257 a § 260 zákona è. 99/1963 Sb., Obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
10) § 20 zákona è. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

JUDr. Otakar Motejl v. r.
Ministr spravedlnosti
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Skupiny majetku
Skupiny jsou vytvoøeny v návaznosti na SKP v rozsahu 4 míst,
která odpovídají oddílu, pododdílu a skupinì SKP.

Skupina
1821
1822
2051
2875
2922
2924
2932
2940
2953
2956
2971
3000
3001
3110
3120
3150
3162
3220
3230
3310
3340
3410
3610
3611
3612
3614
3663
4621
5248
7210
7220
9093

Název
Pracovní odìvy
Ostatní svrchní odìvy
Ostatní výrobky ze døeva
Ostatní hotové kovové výrobky
Zvedací a dopravní zaøízení
Ostatní stroje pro veobecné úèely
Ostatní stroje pro zemìdìlství
Obrábìcí stroje
Stroje pro potravináøský prùmysl
Ostatní úèelové stroje
Elektrické pøístroje
Stroje a zaøízení na zpracování dat
Kanceláøské stroje
Elektromotory
Elektrická rozvodná zaøízení
Elektrické zdroje svìtla a svítidla
Ostatní elektrické vybavení
Pøístroje pro telefonii a telegrafii, televizní a rozhlasové vysílaèe
Televizní a rozhlasové pøijímaèe
Zdravotnické pøístroje
Optické pøístroje a nástroje
Dvoustopá motorová vozidla
Nábytek
Sedadla
Kanceláøský nábytek
Ostatní nábytek
Ostatní výrobky
Budovy a inenýrská díla
Licence
Studie
Dodávky SW
Pozemky
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Organizace:
Výkaz pohledávek ke dni:
( v tis. Kè na dvì desetinná místa )
Druh pohledávky

a
Náklady trestního øízení
Soudní poplatky

Poèáteèní zùstatek k 1. 1.

v tis. Kè
1

pol.
2

Pøírùstky

v tis. Kè pol.
3
4

Zruené pøedpisy

v tis. Kè
5

pol.
6

Platby

v tis. Kè
7

Z toho platby za
pøedepsané
pohledávky
v bìném roce
pol.
v tis. Kè
8
9

Odepsané pohledávky

v tis. Kè
10

pol.
11

Koneèný zùstatek k

v tis. Kè
12

pol.
13

Notáøské poplatky
Instrukce è. 8, pøíloha è. 2

Penìité tresty pøedepsané
pøed novelou zákona è.
152/1995 Sb. a pokuty
Náklady civilního øízení
Vymáhání pøedepsaných
záloh
Náhrady za ust. advokáty
Úhrn celkem

Doplòující údaje
Penìité tresty pøedepsané
po novele zák. è. 152/1995
Sb.
Soudní poplatky z návrhu

x

x

x

Soudní poplatky hrazené
v kolcích od zaèátku roku
v celkovém objemu Kè

Sestavil:

Schválil:
strana 33
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èástka 2

Pøíloha è. 3

Závazné názvy dokladových øad pro pohledávky v systému IRES

Dokladová
Øada

Název

51

Náklady civilního øízení

52

Vymáhání pøedepsaných záloh

53

Soudní poplatky

531

Soudní poplatky - omylové platby

539

Soudní poplatky - z návrhu

54

Penìité tresty pøedepsané pøed novelou zák. è. 152/1995 Sb.a pokuty

541

Penìité tresty a pokuty - omylové platby

549

Penìité tresty - pøedepsané po novele zák. è. 152/1995 Sb.

55

Náhrady za ustanovené advokáty

56

Náklady trestního øízení

61

Notáøské poplatky za úkony

62

Notáøské poplatky z dìdictví

63

Notáøské poplatky registraèní

64

Notáøské poplatky z prodlení

65

Notáøské poplatky - omylové platby

41

Ostatní pohledávky ( napø. pohledávky z náhrady kod, ze smluvních závazkù)

èástka 2

Instrukce è. 8, pøíloha è. 4 vz. A
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Pøíloha è. 4 vzor A

.

soud

è.j.:

..

tel.: .

.
..

Vìc: VÝZVA k zaplacení nedoplatku v náhradní lhùtì
Na základì usnesení ze dne
.., è.j.
v právní vìci navrhovatele:
proti odpùrci:
Vás vyzýváme (dle zákona è. 337/1992 Sb.) k zaplacení èástky
za

Uvedenou èástku zalete na èíslo úètu:
na VS:

..
..
.

..

.

...
... Kè
.

...

Dlunou èástku uhraïte do 8 dnù. Nevyhovíte-li této výzvì a uvedený splatný nedoplatek nezaplatíte ve stanovené
náhradní lhùtì, mùe být tento nedoplatek bez dalího vymáhán exekucí podle § 73 zákona è. 337/1992 Sb., o
správì daní a poplatkù. Proti této výzvì mùete podat písemnì nebo ústnì do protokolu u podepsaného správce danì
odvolání, a to ve lhùtì 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání nemá odkladný úèinek.

V

. dne

otisk úøedního razítka

..
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì
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Instrukce è. 8, pøíloha è. 4 vz. B

èástka 2

Pøíloha è. 4 vzor B

..............................................................................................
soud

.............................................................
banka

è.j.:

..

tel.: .

.
..

Vìc: ÁDOST podle § 34 odst. 11 zákona è. 337/1992 Sb.
Z dùvodu vymáhání pohledávky státu - soudního poplatku (danì podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù), kterou zdejímu soudu dluí níe uvedení dluníci, vás ádáme o sdìlení, zda mají u vaí poboèky
jmenovaní otevøené úèty a jaký je stav na tìchto úètech:
1. Jméno a pøíjmení dluníka/obchodní jméno*) ...
r.è./IÈO*)
.., adresa/sídlo*)
...

...

...

......................,
.... .........................
..............................

2. Jméno a pøíjmení dluníka/obchodní jméno*) ...
r.è./IÈO*)
.., adresa/sídlo*)
...

...

...

......................,
.... .........................
..............................

3. Jméno a pøíjmení dluníka/obchodní jméno*) ...
r.è./IÈO*)
.., adresa/sídlo*)
...

...

...

.....................,
.... .........................
..............................

4. Jméno a pøíjmení dluníka/obchodní jméno*) ...
r.è./IÈO*)
.., adresa/sídlo*)
...

...

...

......................,
.... .........................
..............................

V

.. dne

otisk úøedního razítka
*) Nehodící se krtnìte!

.
............................................................................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì

èástka 2
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Pøíloha è. 4 vzor C

V........................................................................
dne ....................................................................
..................................................................

DORUÈENKA

soud - správce danì

è.j. ..............................................................................
vyøizuje: ..................................... è. dveøí .................
telefon: .......................................... linka ................

EXEKUÈNÍ PØÍKAZ

na pøikázání pohledávky na penìní prostøedky dluníkù na úètech
vedených u bank
podle § 73 odst. 6 písm. a) zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù
Dluník:

Banka:

IÈO/RÈ*):

IÈO:

Uvedený dluník nezaplatil ke dni ..
1. usnesení è.j.

....

nabylo právní moci dne

..............................
.

.

podepsanému správci danì podle:

..................................., ze dne

..

.................................., èástku .

..

...
.

.., které
Kè,

splatnost dne
na:
pøevést na úèet è.

soudní poplatek
,VS ...

...

..

2. Podle § 73a odst. 3 a 6 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, se uvedená èástka nedoplatkù zvyuje
o exekuèní náklady za výkon zabavení ve výi: ..........
.....................................................................
.. Kè
pøevést na úèet è.
,VS .................
.
.
..

Celkem tedy
Slovy

. Kè
... Kè
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Instrukce è. 8, pøíloha è. 4 vz. C

èástka 2

K vymoení shora uvedeného vykonatelného nedoplatku pøikazuje podepsaný správce danì podle § 73 odst. 6 písm. a) a § 73
odst. 7 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, a § 305 písm. a) a b) zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, bance, aby po doruèení tohoto exekuèního pøíkazu zablokovala penìní prostøedky dluníka na úètu èi úètech u ní vedených a do
výe vykonatelného nedoplatku. Dále, aby po tom, co bance bude doruèeno vyrozumìní, e exekuèní pøíkaz nabyl právní moci,
banka odepsala penìní prostøedky dluníka z bankou vedeného úètu èi úètù a do výe vykonatelného nedoplatku a vyplatila je správci danì, dle § 59 odst. 6 písm. a) zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, pøednostnì na úhradu exekuèních nákladù, zbytek na jistinu, na výe uvedené úèty.

Podepsaný správce danì podle § 73 odst. 6 písm. a) a § 73 odst. 7 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, a § 305
písm. c) obèanského soudního øádu zakazuje dluníkovi, aby po doruèení tohoto exekuèního pøíkazu nakládal s penìními
prostøedky na úètu èi úètech a do výe vykonatelného nedoplatku.
Nelze-li pohledávku podepsaného správce danì takto uspokojit, bude banka postupovat podle § 309 obèanského soudního øádu.
Tento exekuèní pøíkaz se vztahuje na vechny penìní prostøedky dluníka na úètu èi úètech vedených u banky.

Podepsanému správci danì jsou známy tyto úèty vedené bankou, na kterých má dluník prostøedky:

Úèet èíslo:

vedený poboèkou:

Úèet èíslo:

vedený poboèkou:

Pracovníci správce danì, jako i tøetí osoby, které byly jakkoliv zúèastnìny na daòovém øízení, jsou povinni zachovávat
ml èenlivost o tom, co se pøi daòovém øízení nebo v souvislosti s ním dozvìdìli, zejména o pomìrech daòových subjektù jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za poruení této povinnosti lze uloit pokutu (§ 24, 25 zákona o správì
daní a poplatkù).
U dluných èástek nedoplatkù, které jsou uvedeny pod jednotlivými polokami níe, byl dluník správcem danì vyzván
k jejich zaplacení v náhradní lhùtì podle § 73 odst. 1 zákona o správì daní a poplatkù:
Poloka è.
1. výzvou è.j.

SOP vydanou dne

2

SOP vydanou dne

výzvou è.j.

..
..

Vechny osoby, jimi je tento exekuèní pøíkaz doruèen, mohou proti nìmu podat písemnì nebo ústnì do protokolu u podepsaného správce danì do 15 dnù ode dne doruèení námitky. Podané námitky nemají odkladný úèinek pro samotné øízení (§ 73
odst. 8 a § 52 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù).
Z dùvodu, e tomuto exekuènímu pøíkazu nepøedcházela výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhùtì, mùe dluník proti
nìmu podat písemnì nebo ústnì do protokolu u podepsaného správce danì do 15 dnù ode dne doruèení místo námitek odvolání.
Podané odvolání nemá odkladný úèinek (§ 73 odst. 8, § 73 odst. 1 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù).

otisk úøedního razítka

*) Nehodící se krtnìte!

..... .. ............
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì

èástka 2
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Pøíloha è. 4 vzor D

.

soud

è.j.:

..

.

tel.: .

..

Vìc: Exekuèní pøíkaz
V pøíloze Vám zasíláme exekuèní pøíkaz, povinný
...
moci dne
..
..
dne
..
Platbu
è. úètu
VS

...
.

..

..
..................
..
... .......................
, který nabyl právní
.......................
. Tento pøíkaz byl bance doruèen

..............................
... Kè oèekáváme obratem na
........................
.
..
........................
.

.

Exekuèní náklady
na è. úètu
..
VS

..

..

............................
.......................
...

...

...
.

..

Dìkujeme za spolupráci.

V

. dne

otisk úøedního razítka

..
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì

Kè
..
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èástka 2

Pøíloha è. 4 vzor E

..............................................................................................
soud

.............................................................
úøad práce

è.j.:

..

tel.: .

.
..

Vìc: ÁDOST o poskytnutí informací

Ve vìci vymáhání soudního poplatku podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, se na vás obrací
podepsaný soud se ádostí o poskytnutí informací o povinném:
.
....
.., r.è.
.....................
..
. .,
trvale hláen bytem
.........................
...
.. .

ádáme Vás o sdìlení, zda a v jaké výi pobírá hmotné zabezpeèení. Dále bychom uvítali informaci, zda je povinný zamìstnán, popø. údaje o zamìstnavateli, aby ev. mohl být vydán exekuèní pøíkaz na mzdu.

Za poskytnuté informace pøedem dìkujeme.

V

.. dne

otisk úøedního razítka

.

............................................................................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì

èástka 2

Instrukce è. 8, pøíloha è. 4 vz. F
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Pøíloha è. 4 vzor F

..............................................................................................
soud

.............................................................
finanèní úøad

è.j.:

..

tel.: .

.
..

Vìc: ÁDOST o poskytnutí informací
Ve vìci vymáhání soudního poplatku vás podepsaný soud ádá o sdìlení, zda osoba / spoleènost*)
. ..
.............................................
.. , IÈO:
.. .,
s (se) místem podnikání / sídlem*)
.................
..
.
podala daòové pøiznání, zda vùbec jetì podniká, zda má uvedenou jinou provozovnu, ne která je zapsána v Obchodním rejstøíku zdejího soudu a zda je kontaktní.
Soud pøi vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, a je
v postavení správce danì. Z tohoto dùvodu vás ádáme o sdìlení, zda jmenovaný nemá u vás evidován daòový
pøeplatek, který by dle § 64 odst. 2 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, mohl být pouit na úhradu daòového nedoplatku ve výi
. Kè u zdejího soudu.
Dìkujeme vám za spolupráci.
Vai odpovìï oèekáváme do 15 ti dnù.

V

.. dne

otisk úøedního razítka

.

............................................................................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì
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èástka 2

Pøíloha è. 4 vzor G

..............................................................................................
soud

.............................................................
zdravotní pojiovna

è.j.:

..

.

tel.: .

..

Vìc: ádost o poskytnutí informací podle § 34 odst. 7 zákona è. 337/1992
Sb., o správì daní a poplatkù
Ve vìci vymáhání soudního poplatku vás podepsaný soud ádá o sdìlení, zda je moné zjistit, kdo
je plátcem zdravotního pojitìní níe uvedených dluníkù, aby bylo moné podat exekuèní pøíkaz na
jejich plat.
Soud pøi vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, a je v postavení správce danì.

1. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa
.........................
2. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa
3. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa

........................
..,

.

...,
.

........................

.

...,

..,
.........................
........................

.
.

...,

..,
.........................

.

èástka 2
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4. Jméno a pøíjmení dluníka .......................
r. è.
..,
adresa ....................

.

5. Jméno a pøíjmení dluníka ...............................
r. è.
..,
adresa ......
.........................

.

...,
.

...,
.

Dìkujeme vám za spolupráci.

V .................................................. dne ........................................

...............................................
otisk úøedního razítka

............................................................................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì
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Instrukce è. 8, pøíloha è. 4 vz. H

èástka 2

Pøíloha è. 4 vzor H

..............................................................................................
soud

.............................................................
správa sociálního zabezpeèení

è.j.:

..

.

tel.: .

..

Vìc: ádost o poskytnutí informací podle § 34 odst. 7 zákona è. 337/1992
Sb., o správì daní a poplatkù
Ve vìci vymáhání soudního poplatku vás podepsaný soud ádá o sdìlení, zda níe uvedení dlunící
jsou pøíjemci dùchodu, a zda je moné na tento dùchod podat návrh na výkon rozhodnutí.
Soud pøi vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, a je v postavení správce danì.

1. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa
.........................
2. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa
3. Jméno a pøíjmení dluníka
r. è.
adresa

........................
..,

.

...,
.

........................

.

...,

..,
.........................
........................

.
.

...,

..,
.........................

.

èástka 2
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4. Jméno a pøíjmení dluníka .......................
r. è.
..,
adresa ....................

.

5. Jméno a pøíjmení dluníka ...............................
r. è.
..,
adresa ......
.........................

.

...,
.

...,
.

Dìkujeme vám za spolupráci.

V .................................................. dne ........................................

...............................................
otisk úøedního razítka

............................................................................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì
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Instrukce è. 8. pøíloha è. 4 vz. CH

èástka 2

Pøíloha è. 4 vzor CH

V........................................................................
dne ....................................................................
..................................................................

DORUÈENKA

soud - správce danì

è.j. ..............................................................................
vyøizuje: ..................................... è. dveøí .................
telefon: .......................................... linka ................

EXEKUÈNÍ PØÍKAZ
na sráku ze mzdy, jiné odmìny za závislou èinnost nebo náhrady za pracovní pøíjem,
dùchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.
podle § 73 odst. 6 písm. b) zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù

Dluník:

Plátce:

Pøíjem,

r.è.:

IÈO:

Uvedený dluník nezaplatil ke dni ..
1. usnesení è.j.

....

nabylo právní moci dne
splatnost dne
na:
pøevést na úèet è.

..............................

podepsanému správci danì podle:

. ..................................., ze dne

..........

.................................., èástku .

..

.., které
.

Kè,

.....................................
soudní poplatek
,VS ...

...

..

2. Podle § 73a odst. 3 a 6 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, se uvedená èástka nedoplatkù zvyuje
o exekuèní náklady za výkon zabavení ve výi: ..........
.....................................................................
.. Kè
pøevést na úèet è.

,VS .................

.

.

..

èástka 2
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Nedoplatky pod polokou è. 1 a 2 jsou pøednostními pohledávkami ve smyslu ustanovení § 279 odst. 2 zákona
è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "OSØ").
K vymoení shora uvedeného vykonatelného nedoplatku pøikazuje podepsaný správce danì podle § 73 odst.
6 písm. b) a § 73 odst. 7 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, § 276 a § 282 odst. 1 OSØ plátci mzdy,
aby po doruèení tohoto exekuèního pøíkazu provádìl ze mzdy dluníka stanovené sráky a do výe vykonatelného nedoplatku a nevyplácel sraené èástky dluníkovi, dle § 59 odst. 6 písm. a) zákona è. 337/1992 Sb., o správì
daní a poplatkù, pøednostnì na úhradu exekuèních nákladù, zbytek na jistinu, na výe uvedené úèty.
Podle § 73 odst. 7 zákona a § 282 odst. 3 OSØ dnem doruèení exekuèního pøíkazu plátci mzdy ztrácí dluník
právo na vyplácení té èásti mzdy, která odpovídá stanovené výi sráek.
Podle § 73 odst. 7 zákona a § 283 OSØ je plátce mzdy èástky sraené ze mzdy dluníka povinen vyplácet podepsanému správci danì na výe uvedené úèty, jakmile jej podepsaný správce danì vyrozumí, e tento exekuèní pøíkaz nabyl právní moci.
Pracovníci správce danì, jako i tøetí osoby, které byly jakkoliv zúèastnìny na daòovém øízení, jsou povinni zachovávat mlèenlivost o tom, co se pøi daòovém øízení nebo v souvislosti s ním dozvìdìli, zejména o pomìrech
daòových subjektù jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za poruení této povinnosti lze uloit pokutu
podle § 24 a 25 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù.

U dluných èástek nedoplatkù, které jsou uvedeny pod jednotlivými polokami níe, byl dluník správcem danì vyzván k jejich zaplacení v náhradní lhùtì podle § 73 odst. 1 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù:
Poloka è.
1. výzvou è.j.

SOP/V/

vydanou dne

2. výzvou è.j.

SOP/V/

vydanou dne

................
.................

...
...

...

Vechny osoby, jimi je tento exekuèní pøíkaz doruèen, mohou proti nìmu podat písemnì nebo ústnì do
protokolu u podepsaného správce danì do 15 dnù ode dne doruèení námitky. Podané námitky nemají odkladný
úèinek pro samotné øízení podle § 73 odst. 8 a § 52 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù.
Z dùvodu, e tomuto exekuènímu pøíkazu nepøedcházela výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhùtì,
mùe dluník proti nìmu podat písemnì nebo ústnì do protokolu u podepsaného správce danì do 15 dnù ode dne
doruèení místo námitek odvolání. Podané odvolání nemá odkladný úèinek.

otisk úøedního razítka

..
..................
podpis s uvedením jména, pøíjmení a funkce
povìøeného pracovníka správce danì
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Pøíloha è. 5

Promlèení pohledávek

1. Soudní poplatky
a) Podle §13 zákona è. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "ZSP"), nelze
poplatek resp. doplatek poplatku vymìøit ani vymáhat po uplynutí tøí let od konce kalendáøního roku, v nìm se stal
splatným.
Pøíklad: Poplatek se stal splatným 5.6.1999. Tøíletá lhùta poèíná bìet 1.1.2000 a skonèí 1.1.2003.
b) Od konce kalendáøního roku, v nìm byl poplatník písemnì uvìdomìn o úkonu soudu provedeném k vymìøení nebo
vymáhání poplatku (doplatku poplatku) anebo v nìm pøedseda soudu povolil poseèkání poplatku nebo jeho zaplacení ve
splátkách, bìí nová tøíletá lhùta (§ 13 odst. 2 ZSP). Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je té písemná
upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doruèená poplatníkovi (§ 13 odst. 3 ZSP).
Pøíklad: Poplatek se stal splatným 5.6.1999. Dne 12.2.2000 byla poplatníkovi doruèená písemná upomínka na zaplacení
poplatku. Nová tøíletá lhùta zaèíná bìet 1.1.2001 a konèí 1.1.2004.
c) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vymìøit ani vymáhat jakmile od konce kalendáøního roku, v nìm byl poplatný
úkon dokonèen, uplynulo deset let (§ 13 odst. 4 ZSP). Tato lhùta stanoví omezení pro opakované prodluování tøíleté
promlèecí lhùty podle písm. b).
Pøíklad: Øízení bylo skonèeno 1.8.1999. Desetiletá lhùta zaèíná bìet 1.1.2000 a konèí 1.1.2010. Promlèecí lhùta skonèí
tedy 1.1.2010, i kdyby nová tøíletá lhùta podle písm. b) mìla skonèit pozdìji.
2. Bývalé notáøské poplatky
Podle § 24 odst. 1 zákona ÈNR è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, a § 34 odst. 2, 3 a 4 zákona ÈNR è. 146/1984 Sb., o notáøských poplatcích, ve znìní zákona è. 201/1990
Sb., poplatek (doplatek poplatku) nelze vymáhat po uplynutí tøí let od konce kalendáøního roku, ve kterém se státní notáøství
dovìdìlo o skuteènosti, která je pøedmìtem poplatku. Od konce kalendáøního roku, ve kterém se poplatník od státního
notáøství resp.soudu dovìdìl o úkonu provedeném k vymáhání poplatku (doplatku poplatku ), bìí nová tøíletá lhùta.
Poplatek (doplatek poplatku) nelze vymáhat, uplynulo-li od konce kalendáøního roku, v nìm nastala skuteènost, která je
pøedmìtem poplatku, deset let.
Pøíklad: Pro poèítaní promlèecích lhùt platí obdobnì ustanovení o poèítání promlèecích lhùt u soudních poplatkù.
3. Penìité tresty pøedepsané pøed novelou zákona è. 152/1995 Sb.
a) Podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 68 odst. 2 zákona è. 140/1961 Sb. Trestního zákona, ve znìní pøed novelou zák. è.
152/1995 Sb. (dále jen " TZ"), uloený trest nelze vykonat po uplynutí pìtileté promlèecí doby, která poèíná právní mocí
rozsudku. Podle § 89 odst. 18 TZ se do promlèecí doby nezapoèítává den, kdy nastala událost urèující její zaèátek.
Pøíklad: Penìitý trest byl uloen rozsudkem, jen nabyl právní moci dne 5.6.1994. Promlèecí doba poèíná bìet dnem
následujícím tj. 6.6.1994 a konèí dne 6.6.1999.
b) Do promlèecí doby se nezapoèítává doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnìtí svobody ( § 68 odst.
2 TZ), a to bez ohledu na to, byl-li uloen vedle pøedmìtného penìitého trestu nebo jde o trest odnìtí svobody uloený v
jiném øízení.
Pøíklad: Penìitý trest a trest odnìtí svobody byly uloeny jedním rozsudkem, jen nabyl právní moci dne 5.6.1994.
Promlèecí doba pro výkon penìitého trestu poèíná bìet dnem následujícím tj. 6.6.1994 a mìla by skonèit dne 6.6.1999. Od
1.7.1994 do 1.7. 19998 byl vykonáván trest odnìtí svobody. Výkon penìitého trestu se promlèí 6.6.2003 (k pìtileté
promlèecí dobì se pøiète doba po kterou je vykonáván trest odnìtí svobody).
c) Podle § 68 odst. 3 a 4 TZ se promlèení výkonu trestu pøeruuje, èím poèíná bìet n o v á promlèecí doba,
- uèiní-li soud opatøení smìøující k výkonu trestu, o jeho promlèení jde (napø. naøízení pøedsedy senátu, aby penìitý
trest byl vykonán; výzva k zaplacení penìitého trestu podle § 341 Trestního øádu),
- spáchá-li odsouzený v promlèecí dobì trestný èin nový, na který TZ stanoví trest stejný nebo pøísnìjí.
Pøíklad: Penìitý trest byl uloen rozsudkem, jen nabyl právní moci dne 5.6.1994. Promlèecí doba poèíná bìet dnem
následujícím tj. 6.6.1994. Dne 27.10.1994 bude odsouzený písemnì vyzván k zaplacení penìitého trestu. Od 28.10.1994
bìí nová pìtiletá promlèecí doba , která skonèí 28.10.1999.
4. Pokuty, náklady trestního øízení, náklady soudního øízení a náhrady za ustanovení advokáta
a) Podle § 110 Obèanského zákoníku bylo-li právo pøiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlèuje se za deset let
ode dne, kdy nabylo vykonatelnosti. Podle § 122 odst. 2,3 obèanského zákoníku konec lhùty urèené podle let pøipadá na den,
který se èíslem shoduje se dnem, na který pøipadá událost, od ní lhùta poèíná. Pøipadne-li poslední den lhùty na sobotu,
nedìli nebo svátek, je posledním dnem lhùty nejblíe následující pracovní den.
Pøíklad: Rozhodnutí soudu je vykonatelné dnem 5.6.1994. Promlèecí doba uplyne 5.6. 2004.
b) Uplatnìním pohledávky u soudu (podáním návrhu na výkon rozhodnutí) v promlèecí dobì a øádným pokraèováním
zahájeného vymáhacího øízení (není úmyslnì protahováno) vymáhající úøednicí promlèecí doba od podání návrhu na výkon
rozhodnutí do právní moci usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí nebìí.
Pøíklad: Rozhodnutí soudu o zaplacení nákladù soudního øízení je vykonatelné dnem 5.6.1994. Promlèecí doba by
uplynula dne 5.6. 2004. Dne 1.11.1994 podá vymáhající úøednice návrh na výkon rozhodnutí soudu o zaplacení nákladù
soudního øízení. Vymáhací øízení skonèí dne 1.11.1995. Promlèecí doba tedy uplyne 5.6.2005.
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Pøíloha è. 6

Tvorba variabilního symbolu pro pohledávky a závazky
a) variabilní symbol pro soudní poplatky, zálohy na soudní øízení a finanèní prostøedky získané výkonem rozhodnutí
se skládá z deseti míst a je tvoøen ze spisové znaèky a pøedepisuje ho soudní kanceláø.
Prvé a druhé místo - poøadové èíslo senátu
Tøetí a ètvrté místo - druh rejstøíku
Páté a osmé místo - poøadové èíslo pøísluného rejstøíku
Deváté a desáté místo - rok

Závazný èíselný kód pro jednotlivé druhy rejstøíkù:
Rejstøík C ...................................................................................
Rejstøík E ...................................................................................
Rejstøík Cd .................................................................................
Rejstøík Nt .................................................................................
Rejstøík Nc .................................................................................
Rejstøík P ...................................................................................
Rejstøík Co .................................................................................
Rejstøík Ro .................................................................................
Rejstøík Sm ................................................................................
Rejstøík K ..................................................................................
Rejstøík Kv ................................................................................
Rejstøík Cm ...............................................................................
Rejstøík Ca .................................................................................
Rejstøík D ..................................................................................
Rejstøík Rt .................................................................................
Rejstøík Ntr ................................................................................
Rejstøík Rto ...............................................................................
Rejstøík Sd .................................................................................
Rejstøík U ..................................................................................
Rejstøík L ...................................................................................
Rejstøík T ...................................................................................
Rejstøík Firm .............................................................................
Rejstøík A ..................................................................................
Rejstøík Cdon .............................................................................
Rejstøík Ncu ...............................................................................
Rejstøík Odon ............................................................................
Rejstøík Nodn ............................................................................

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pøíklad: variabilní symbol pro skládání soudního poplatku
èíslo senátu
01

druh rejstøíku
11

poøadové èíslo rejstøíku
15

rok
99

0111001599
b) variabilní symbol u obchodního rejstøíku se skládá z deseti míst a pøedepisuje ho soudní kanceláø.
Prvé a druhé místo - rejstøík Firm 32
Tøetí a osmé místo - poøadové èíslo rejstøíku
Deváté a desáté místo - rok
Pøíklad:
Firm rejstøík
32
3200123499

poøadové èíslo rejstøíku
1234

rok
99
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c) variabilní symbol u ostatních pohledávek a závazkù se skládá z deseti míst a je tvoøen èíselným kódem pøísluného
rejstøíku a pøedepisuje ho úètárna.
Prvé a tøetí místo - druh rejstøíku
Ètvrté a osmé místo- poøadové èíslo pøísluného rejstøíku
Deváté a desáté místo- rok

Závazný èíselný kód pro jednotlivé druhy rejstøíkù vedených v úèetnictví:
A) pohledávky
Rejstøík P 51
Rejstøík P 52
Rejstøík P 53
Rejstøík P 531
Rejstøík P 539
Rejstøík P 54
Rejstøík P 541
Rejstøík P 549
Rejstøík P 55
Rejstøík P 56
Rejstøík P 61
Rejstøík P 62
Rejstøík P 63
Rejstøík P 64
Rejstøík P 65

náklady civilního øízení
vymáhání pøedepsaných záloh
soudní poplatky
soudní poplatky - omylové platby
soudní poplatky - z návrhu
penìité tresty pøedepsané pøed novelou zákona è. 152/1995 Sb.
a pokuty
penìité tresty a pokuty - omylové platby
penìité tresty pøedepsané po novele zákona è. 152/1995 Sb.
náhrady za ustanovené advokáty
náklady trestního øízení
notáøské poplatky za úkony
notáøské poplatky z dìdictví
notáøské poplatky registraèní
notáøské poplatky z prodlení
notáøské poplatky - omylové platby

B) závazky
Rejstøík D 71
Rejstøík D 72
Rejstøík D 73
Rejstøík D 74
Rejstøík D 75
Rejstøík D 76
Rejstøík D 77
Rejstøík D 538

zálohy na soudní øízení
majetková záruka
sloení jistoty
narovnání
soudní úschovy a jiné úschovy depozita
finanèní prostøedky získané výkonem rozhodnutí
omylové platby depozitního úètu
soudní poplatky - vrácení

Pøíklad:
Druh rejstøíku
71
7100000199

poøadové èíslo rejstøíku
1

rok
99
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9
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 13. dubna 2000 è. j. 3838/00-SM,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. 3/1999 Sbírky instrukcí a sdìlení
Ministerstva spravedlnosti ÈR ze dne 19. bøezna 1999, è. j. 2022/1999-SM, o justièní strái
I.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 2022/99-SM se
mìní takto:
§ 2 odst. 3 zní:

stráe s pøedsedy jednotlivých soudù nebo povìøeným
zamìstnancem ministerstva.
II.

(3) V èele jednotky stojí velitel jednotky. Jednotky øídí
øeditel urèené vìznice prostøednictvím vedoucího oddìlení
vìzeòské a justièní stráe. Øeditel urèené vìznice je oprávnìn
projednávat otázky související se sluební èinností justièní

Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. kvìtna 2000.
JUDr. Otakar Motejl v. r.
Ministr spravedlnosti

10
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. kvìtna 2000 è. j. 26/2000-OI,
kterou se stanoví postup pro pøedávání údajù obchodního rejstøíku externím odbìratelùm
§ 1
Vysvìtlení základních pojmù
(1) Rejstøíkové soudy jsou soudy, které vyøizují agendu
obchodních rejstøíkù.
(2) Aplikaèní programové vybavení (dále jen APV) je
poèítaèový program zhotovený na zakázku firmou PVT a.s.
APV automaticky (tj. bez zásahu správce informaèního
systému) generuje u kadého rejstøíkového soudu kadý
pracovní den aktualizaèní soubory v dohodnuté datové
struktuøe (výstup pro externí uivatele) a tyto automaticky
zasílá prostøednictvím sítì Internet na dresu externích
odbìratelù. Popis èinnosti APV je souèástí projektové
dokumentace.
(3) Aktualizaèní soubor je posloupnost zmìn v zápisech do
obchodního rejstøíku, který je pøipraven pomocí APV. Formát
aktualizaèního souboru odpovídá pøísluné verzi APV.
(4) Externí odbìratel je samostatný subjekt, kterému
rejstøíkový soud zasílá aktualizaèní soubory. Externími
odbìrateli se rozumí:
- Redakce Obchodního vìstníku (naøízení vlády ÈSFR
è. 63/1992 Sb., o Obchodním vìstníku).
- Orgány státní statistiky (§ 33 odst. 2 zákona è. 513/1991
Sb., Obchodní zákoník).
- Daòové orgány (§ 33 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník).
- ivnostenské úøady (§ 33 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník).
§ 2
Rozsah pùsobnosti

Tato instrukce upøesòuje postup, jak rejstøíkové soudy
naplní povinnosti zveøejnit nebo oznámit zápisy do obchodního rejstøíku jednotlivým externím odbìratelùm. Instrukce
zejména upøesòuje pravidla pro pøedávání údajù z obchodního
rejstøíku v elektronické formì.
§ 3
Povinnosti Ministerstva spravedlnosti a rejstøíkových
soudù
(1) Ministerstvo spravedlnosti schvaluje zmìny ve struktuøe aktualizaèních souborù a informuje o provedených zmìnách externí odbìratele nejpozdìji 1 mìsíc pøed datem jejich
platnosti.
(2) Ministerstvo spravedlnosti pravidelnì sleduje plnou
funkènost APV a bezodkladnì odstraòuje pøípadné problémy
pøi pøedávání aktualizaèních souborù. O problémech, které trvají déle ne jeden pracovní den, informuje zástupce externího
odbìratele.
(3) Ministerstvo spravedlnosti øeí s externími odbìrateli a rejstøíkovými soudy pøípadné nejasnosti a problémy s pøedáváním aktualizaèních souborù.
(4) Pøedseda rejstøíkového soudu jmenuje zástupce soudu
pro jednání o technických problémech spojených pøedáváním
údajù v elektronové formì z obchodního rejstøíku externím
odbìratelùm. Pøedseda rejstøíkového soudu urèí odpovìdného
pracovníka, který zabezpeèuje pøípadné zasílání informací
externím odbìratelùm ve formì papírových nosièù.
(5) Rejstøíkové soudy mohou pøedat údaje z obchodního
rejstøíku v elektronické formì nad rámec této instrukce pouze
na základì písemného souhlasu Ministerstva spravedlnosti.
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§ 4
Pøedávání aktualizaèních souborù pro orgány státní
statistiky
(1) Informace o zápisech do obchodního rejstøíku pøedává
rejstøíkový soud Èeskému statistickému úøadu výluènì v elektronické formì pomocí sítì Internet na adresu RESOR@gw.czso.cz. Informace jsou pøedávány kadý pracovní
den ve formátu aktualizaèního souboru.
(2) Postup uvedený v odst.1 schválil Èeský statistický úøad,
který se na základì písemné dohody s Ministerstvem
spravedlnosti ze dne 17.3.2000 zároveò zavázal, e
a) pøebírané údaje budou vyuívány výhradnì pro potøeby statistiky pøi respektování zákona è. 256/92 Sb., o ochranì osobních údajù v informaèních systémech, a zákona è.
89/1995 Sb., o statistické slubì,
b) zpøístupní vechny pøevzaté údaje o zápisech do obchodního rejstøíku vem slokám svého resortu tak, aby byla splnìna povinnost rejstøíkových soudù, která je definována v ustanovení § 33 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
c) do 14 dnù od podpisu této dohody jmenuje pro komunikaci s kadým rejstøíkovým soudem osobu, která bude
odpovìdna za pøebírání aktualizaèních údajù. Pøi zmìnì
jmenované osoby ÈSÚ tuto skuteènost sdìlí MSp a pøíslunému rejstøíkovému soudu písemnì.
§ 5
Pøedávání aktualizaèních souborù pro ivnostenské
úøady
(1) Informace o zápisech do obchodního rejstøíku jsou pøedány ve lhùtì do 7 dnù pøísluným ivnostenským úøadùm ve

èástka 2

formì papírového nosièe (napø. kopie usnesení soudu).
(2) Zasílání údajù o zmìnách v zápisech do obchodního rejstøíku v elektronické formì je moné pouze po odsouhlasení
takového postupu pøedsedou rejstøíkového soudu a pøísluného ivnostenského úøadu.
§ 6
Pøedávání aktualizaèních souborù pro finanèní úøady
(1) Informace o zápisech do obchodního rejstøíku jsou
pøedány ve lhùtì do 7 dnù pøísluným finanèním úøadùm ve
formì papírového nosièe (napø. kopie usnesení soudu).
(2) Zasílání údajù o zápisech do obchodního rejstøíku v elektronické formì je moné pouze po odsouhlasení takového
postupu pøedsedou rejstøíkového soudu a pøísluného finanèního úøadu.
§ 7
Pøedávání aktualizaèních souborù pro Obchodní vìstník
Informace o zápisech do obchodního rejstøíku pøedává
rejstøíkový soud redakci Obchodního vìstníku pomocí sítì
Internet na adresu RZ@ov.economia.cz. Informace jsou pøedávány kadý pracovní den ve formátu aktualizaèního souboru.
§ 8
Tato instrukce nabývá platnosti dnem 1. èervna 2000.
JUDr. Otakar Motejl v. r.
Ministr spravedlnosti
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Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 31. kvìtna 2000 è. j. 50/00 - E,
o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti ÈR

Ministerstvo spravedlnosti stanoví:

podkladì výzvy zadavatele pøi jiných zpùsobech zadání
veøejné zakázky.

ÈÁST PRVNÍ

§5

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

Veøejná zakázka

§1

(1) Veøejnou zakázkou je úplatná smlouva uzavøená mezi
zadavatelem a vybraným uchazeèem, jejím pøedmìtem jsou
dodávky, provedení prací nebo poskytování slueb vèetnì
nájmu nebytových prostor, pokud jsou hrazeny z rozpoètových prostøedkù.
(2) Veøejné zakázky jsou rozdìleny na:
a) zakázky týkající se nemovitostí s výjimkou nájmu,
nebo souboru strojù a zaøízení tvoøících samostatný funkèní
celek; souborem strojù a zaøízení tvoøících samostatný
funkèní celek se rozumí takový soubor vìcí movitých, který
plní uce-lenou technicko-ekonomickou funkci urèenou
zadavatelem nebo projektovou dokumentací a vyaduje
montá,
b) ostatní zakázky.

Zadávání veøejných zakázek v Èeské republice upravuje
zvlátní právní pøedpis1) (dále jen "zákon").
§2
Zadavatel
(1) Zadavatelem veøejných zakázek jsou v resortu
Ministerstva spravedlnosti samostatné rozpoètové a pøíspìvkové organizace v rámci svých oprávnìní.
(2) Za Ministerstvo spravedlnosti mùe plnit úkoly
zadavatele v konkrétních pøípadech odbor nebo samostatné
oddìlení, které ministr spravedlnosti povìøí k zadávání
veøejných zakázek.
(3) Ministerstvo spravedlnosti mùe z dùvodu úèelného
vynaloení rozpoètových prostøedkù urèit, e veøejná
zakázka bude zadána centrálnì nebo urèit jejího zadavatele.
§3
Zájemce
Zájemcem o veøejnou zakázku je tuzemská nebo
zahranièní osoba, popøípadì více tìchto osob spoleènì, která
si vyádá zadávací dokumentaci nebo kvalifikaèní
dokumentaci; nebo se úèastní pøedkvalifikaèního øízení nebo
se zúèastní jednání v prv-ním stupni dvoustupòové obchodní
veøejné soutìe nebo je vyzvána zadavatelem k pøedloení
nabídky pøi jiných zpùsobech zadání veøejné zakázky, ne je
obchodní veøejná soutì nebo pøichází v úvahu k plnìní
veøejné zakázky.
§4
Uchazeè
Uchazeèem o veøejnou zakázku je tuzemská nebo
zahranièní osoba, popøípadì více tìchto osob spoleènì, která
pøedloila nabídku podle podmínek soutìe vyhláených
zadavatelem pro obchodní veøejnou soutì nebo pøedbìnou
nabídku ve dvoustupòové obchodní veøejné soutìi nebo na

ÈÁST DRUHÁ
ZPÙSOBY ZADÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK
§6
Stanovení zpùsobu zadání veøejných zakázek
(1) Zpùsob zadání veøejných zakázek závisí na výi budoucího penìitého závazku ze smlouvy bez danì z pøidané
hodnoty. Penìitým závazkem se rozumí pøedpokládaný
výdaj bez danì z pøidané hodnoty, který zadavatel vynaloí
na rea-lizaci veøejné zakázky.
(2) V pøípadì zadání veøejné zakázky, je rozhodující
celková výe penìitého závazku bez danì z pøidané
hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veøejné zakázky,
spoèí-vající v plnìní stejného nebo srovnatelného druhu.
Spoèívá-li zadání veøejné zakázky v uzavøení nìkolika
samostatných smluv, je rozhodující souèet vech penìitých
závazkù, které zadavateli vzniknou ze zadání veøejné
zakázky v jednom rozpoètovém roce.
(3) U smluv uzavíraných na dobu neurèitou je rozhodující
výe penìitého závazku bez danì z pøidané hodnoty, která
vznikne zadavateli za ètyøi roky trvání smlouvy. U èasovì
omezených smluv je pro stanovení výe penìitého závazku
bez danì z pøidané hodnoty rozhodující výe penìitého
závazku, který vznikne zadavateli za dobu trvání smlouvy,
vèetnì zbytkové hodnoty.

1) Zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., zákona è. 93/1998 Sb., a zákona è.
28/2000 Sb. (úèinnost od 1. èervna 2000).

strana 54

Instrukce è. 11

(4) Zákon pøipoutí rozdìlení veøejné zakázky mezi více
uchazeèù, uvede-li zadavatel tuto monost v podmínkách
obchodní veøejné soutìe nebo výzvy. V pøípadì, je-li plnìní
veøejné zakázky rozdìleno do více smluv, je pro stanovení
výe penìitého závazku rozhodující souèet vech penìitých
závazkù, které zadavateli vzniknou.
(5) ádná veøejná zakázka vak nesmí být rozdìlena na
mení se zámìrem, aby se na nì nevztahoval pøísluný zpùsob
zadávání veøejné zakázky podle zákona. Pokud by zadavatel
u èasovì rozloených veøejných zakázek, pøedem plánovaných, rozdìlil plnìní veøejné zakázky a pro její realizaci
pouil ustanovení napø. § 49a zákona nebo § 49b zákona s tím,
e se tyto veøejné zakázky navzájem nesèítají, lo by o obcházení smyslu zákona a takový právní úkon by byl neplatný.
§7
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49b zákona
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího
penìitého závazku ze smlouvy nepøesáhne 500 000 Kè bez
danì z pøidané hodnoty, zadavatel postupuje podle ustanovení
§ 49b zákona. Jde o pøímé zadání veøejné zakázky za cenu
obvyklou v místì plnìní, pøièem je zadavatel povinen
vycházet z informací o trhu a svých zkueností. Pøi zadání
veøejné zakázky tímto zpùsobem se nepouijí ustanovení § 2a
a 2h, § 64a a § 67 zákona. Uchazeè nemusí prokazovat
kvalifikaèní pøedpoklady.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem (s výjimkou
veøejných zakázek uvedených v § 15 odst. 2) zadavatel:
a) neádá ekonomický odbor Ministerstva
spravedlnosti o souhlas se zadáním veøejné zakázky,
b) nezasílá ekonomickému odboru Ministerstva
spravedlnosti následnì doklady o veøejné zakázce.
§8
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49a zákona
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího
penìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 500 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty, ale nepøesáhne 2 500 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty , jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu,
nebo o soubor strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek, a 1 000 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty v ostatních pøípadech, postupuje zadavatel podle ustanovení § 49a
zákona. Jde o tzv. zjednoduené zadání. Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem se nepouijí ustanovení § 2a a 2h,
§ 64a a § 67 zákona. Uchazeè nemusí prokazovat kvalifikaèní
pøedpoklady a nemùe proti rozhodnutí zadavatele vznést
námitky.
(2) Zadavatel je povinen si vyádat pøed zadáním veøejné
zakázky nabídky nejménì od tøí zájemcù (pokud je ji nemá k
dispozici) na základì výzvy, která nemusí být písemná, musí
vak být - nebyla-li písemná - doloena písemným záznamem.
Obsah výzvy musí být natolik urèitý, aby umonil uchazeèùm
zpracovat nabídku. Ve výzvì musí být stanoven poadavek
na zpracování nabídkové ceny podle místa plnìní veøejné
zakázky,
na dobu plnìní a dalí podmínky plnìní veøejné zakázky.
(3) Ve výzvì musí být také uvedeno, do kdy je mono
nabídky pøedkládat. Zadavatel obvykle ve výzvì uvede, e nabídky budou hodnoceny výluènì podle výe nabídkové ceny.
Má-li zadavatel závaný dùvod k hodnocení nabídek podle
ekonomické vhodnosti nabídek, uvede jednotlivá kritéria v pod-
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mínkách výzvy vèetnì jejich váhy. Zadavatel mùe vyuít i
nabídek, které má ji k dispozici, pokud jsou jetì z obchodního, zejména cenového hlediska platné.
(4) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem (s výjimkou
veøejných zakázek uvedených v § 15 odst. 2) zadavatel:
a) neádá ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti o souhlas se zadáním veøejné zakázky,
b) nezasílá ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti následnì doklady o veøejné zakázce,
c) provede vdy písemnou výzvu s poadavkem na pøedloení písemné nabídky,
d) zveøejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky a to i v pøípadì, e má ji k dispozici nabídku od tøí
zájemcù,
e) ustaví komisi pro posouzení a hodnocení nabídek vèetnì náhradníkù; komise otevírá i obálky s nabídkami, pokud
byly nabídky pøedkládány v uzavøených obálkách,
f) provede písemný záznam z posouzení a hodnocení
nabídek.
§9
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49 zákona
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího penìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 2 500 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty a nepøesáhne 20 000 000 Kè, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù nebo zaøízení
tvoøících samostatný funkèní celek, a pøesáhne 1 000 000 Kè
bez danì z pøidané hodnoty a nepøesáhne 5 000 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty v ostatních pøípadech, mùe zadavatel
uzavøít smlouvu na podkladì písemné výzvy uèinìné nejménì
pìti zájemcùm.
(2) Zadavatel mùe i pøi pøekroèení horní hranice výe
budoucího penìitého závazku uvedené v odst. 1 uzavøít
smlouvu na základì výzvy více zájemcùm v pøípadì
a) naléhavé potøeby, rozhodla-li tak vláda Èeské republiky
b) jde-li o specializovanou veøejnou zakázku (kterou mùe provést pouze omezený okruh zájemcù majících k tomu
pøísluné oprávnìní k podnikání, nejvýe vak sedm),
c) kdy na tuté veøejnou zakázku byla ji vyhláena obchodní veøejná soutì a byla zruena z dùvodù uvedených
v § 34 odst. 6, § 48 odst. 1 a § 66 písm. a) a c) zákona, pokud od zruení soutìe neuplynulo více ne 6 mìsícù,
d) kdy zveøejnìní podmínek soutìe by mohlo ohrozit
ochranu utajovaných skuteèností, obranu, bezpeènost státu
nebo majetek zadavatele.
V pøípadech podle písm. a), c) a d) zasílá zadavatel výzvu
nejménì tøem zájemcùm o veøejnou zakázku, a v pøípadì podle písm. b) vem zájemcùm poskytujícím plnìní specializované veøejné zakázky v Èeské republice.
(3) Zadavatel musí provést výbìr na základì písemné
výzvy, která musí obsahovat:
a) vymezení pøedmìtu plnìní veøejné zakázky,
b) dobu a místo plnìní veøejné zakázky,
c) poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù
uchazeèù,
d) zpùsob hodnocení nabídek,
e) poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny vèetnì platebních podmínek,
f) lhùtu a místo pro podávání nabídek,
g) lhùtu po kterou jsou vymezení uchazeèi svými nabídkami vázáni,
h) název, sídlo, telefon, fax zadavatele,
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a dále mùe obsahovat napø.:
i) oznámení o dobì konání prohlídky místa plnìní veøejné zakázky nebo dobì, kdy lze nahlédnout do dokumentace (není-li souèástí výzvy),
j) poadavek na poskytnutí jistoty vèetnì její výe,
k) zvlátní podmínky provedení veøejné zakázky,
l) poadavky na prokazování dalích pøedpokladù,
m) vylouèení monosti variantního øeení,
m) monost rozdìlení veøejné zakázky na dílèí plnìní.
(4) Zadavatel zveøejní na centrální adrese text výzvy
k podání nabídky u veøejných zakázek realizovaných podle
§ 49 odst. 1 a podle § 49 odst. 2 písm. a) b) a c) zákona.
Zadavatel vyplòuje "Evidenèní list", výbìr nejvhodnìjí
nabídky oznámí vem uchazeèùm (oznámení musí být zaslána
doporuèenì na doruèenku), nesmí vyzývat opakující se okruh
zájemcù (není-li takový postup odùvodnìn charakterem
zakázky). Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady,
mùe podat námitky.
(5) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem zadavatel
zale ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti
a) ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, která
obsahuje: text výzvy, stanoviska odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènostního øeditele Ministerstva
spravedlnosti (§ 15 odst. 3), zadávací dokumentaci (je-li souèástí výzvy), návrh sloení min. tøíèlenné komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek vèetnì náhradníkù,
pøièem alespoò tøi èlenové komise musí mít pøíslunou odbornou zpùsobilost (èlenem komise zpravidla bude i zástupce Ministerstva spravedlnosti), seznam vyzývaných firem,
b) a po ukonèení výbìru nejvhodnìjí nabídky a urèení
zhotovitele (dodavatele) kopii
1. zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vèetnì tabulky a popisu hodnocení a zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky (pøi zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49 zákona neprobíhá samostatné otevírání
obálek),
2. èestných prohláení èlenù komise pro posouzení a hodnocení nabídek o nepodjatosti k uchazeèùm o veøejnou
zakázku,
3. rozhodnutí zadavatele,
4. uzavøené smlouvy,
5. vyplnìného Evidenèního listu.
(6) Po dokonèení veøejné zakázky zale zadavatel ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti kopii
a) pøípadných uzavøených dodatkù ke smlouvì,
b) koneèné faktury,
c) protokolu o pøedání a pøevzetí (pøípadnì protokolu
o odstranìní vad a nedodìlkù),
d) Evidenèního listu vyplnìného po skonèení veøejné
zakázky, lií-li se nabídková cena od koneèné realizaèní ceny o více ne 10%.
(7) O souhlas se zadáním veøejné zakázky tímto zpùsobem
poádá zadavatel ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti ve lhùtì minimálnì 21 dnù pøed zasláním výzvy zájemcùm. Tato lhùta se nevztahuje na zadání veøejné zakázky
podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona.
§ 10
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 50 zákona
(1) Uzavøení smlouvy na podkladì písemné výzvy zaslané
zadavatelem jednomu zájemci o veøejnou zakázku k podání
nabídky se pøipoutí v pøípadech uvedených v § 50 odst.
1 písm. a) a f) zákona. Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem musí uchazeè pøed uzavøením smlouvy doloit pouze

strana 55

oprávnìní k podnikání.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem zadavatel
zale ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti
a) ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, která
obsahuje text výzvy vèetnì odùvodnìní zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem a stanoviska odboru informatiky
a samostatného oddìlení bezpeènostního øeditele Ministerstva spravedlnosti (§ 15 odst. 3),
b) a po ukonèení zadání kopii
1. uzavøené smlouvy,
2. vyplnìného Evidenèního listu.
(3) Po dokonèení veøejné zakázky zale ekonomickému
odboru Ministerstva spravedlnosti kopii
a) pøípadných uzavøených dodatkù ke smlouvì,
b) koneèné faktury,
c) protokolu o pøedání a pøevzetí (pøípadnì protokolu
o odstranìní vad a nedodìlkù),
d) Evidenèního listu vyplnìného po skonèení veøejné
zakázky, lií-li se nabídková cena od koneèné realizaèní ceny o více ne 10%.
(4) O souhlas se zadáním veøejné zakázky tímto zpùsobem
poádá zadavatel ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti ve lhùtì minimálnì 21 dnù pøed zasláním výzvy
zájemci. Tato lhùta se nevztahuje na zadání veøejné zakázky
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona.
§ 11
Zadání veøejné zakázky formou obchodní veøejné soutìe
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího
penìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 20 000 000 Kè bez
danì z pøidané hodnoty, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu,
nebo o soubor strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný
funkèní celek, a pøesáhne 5 000 000 Kè bez danì z pøidané
hodnoty v ostatních pøípadech, musí zadavatel (nejedná-li se
o pøípad uvedený v § 49 odst. 2 a v § 50 zákona) uzavøít
smlouvu na základì obchodní veøejné soutìe (dále jen
soutì).
(2) Povinnou formou vyhláení soutìe, zejména jejích
podmínek, pøípadných zmìn a zruení je její uveøejnìní v Obchodním vìstníku a na centrální adrese. Vydávání Obchodního
vìstníku zabezpeèuje vydavatelství Economia, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 (tel.: 02/33071624, fax:
02/33072023, 02/33072025). Na této adrese je i pøíjem inzerce. Obchodní vìstník vychází kadou støedu, pøíspìvek je
nutno redakci dodat s pøedstihem dvanácti dnù (tj. nejpozdìji
v pátek pøedchozího týdne do 12.00 hod.), a to potou nebo
faxem. Ke zveøejnìní vyaduje redakce od zadavatele objednávku s uvedením IÈO a bankovního spojení a dále text, který
má být publikován.
(3) Obchodní vìstník zavedl pro snazí orientaci
oznaèování soutìí kódy a zadavatel by mìl pøi zadání vyhláení textu uvést oznaèení skupiny a regionu, které se vyhláení týká.
Skupiny: A-projektová, montání a stavební èinnost; Bsluby; C-dodávky zboí; D-ostatní.
Místo plnìní - regiony: 0-celá ÈR; 1-Praha; 2-Èeské
Budìjovice; 3-Plzeò; 4-Ústí nad Labem; 5-Hradec Králové; 6Brno; 7-Ostrava, 8-zahranièí.
§ 12
Postup pøi zadání veøejné zakázky formou obchodní
veøejné soutìe
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Pøi zadání veøejné zakázky formou soutìe platí tento postup:
a) vyhláení v Obchodním vìstníku a na centrální adrese
(§ 4 zákona): t0 = 0,
b) otevírání obálek (§ 28 a § 30 zákona): t1 = t0 + min. 36
dnù, t1 = soutìní lhùta,
c) posouzení a hodnocení nabídek (§ 31 a § 37 zákona),
d) rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky (§ 38, § 39 zákona): t2 = t1 + max. 90 dnù, t2 = zadávací lhùta,
e) uzavøení smlouvy s vybraným uchazeèem (§ 40, § 41
zákona): t3 = t2 + max. 30 dnù,
f) odeslání vyplnìného Evidenèního listu (§ 64a, odst. 1 zákona): t4 = t3 + max. 15 dnù,
g) oznámení výbìru v Obchodním vìstníku a na centrální
adrese (§ 64a, odst. 2 zákona): t5 = t4 + max. 30 dnù,
h) zadavatel je rovnì povinen do 30 dnù od zruení soutìe uveøejnit v Obchodním vìstníku a na centrální adrese
oznámení o zruení soutìe (§ 64a, odst. 2 zákona).
§ 13
Vyhláení obchodní veøejné soutìe
(1) Podmínky soutìe musí obsahovat:
a) vymezení pøedmìtu plnìní veøejné zakázky,
b) dobu a místo plnìní veøejné zakázky,
c) poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù
uchazeèù,
d) zpùsob hodnocení nabídek - údaj o tom, zda nabídky budou hodnoceny podle výe nabídkové ceny nebo podle ekonomické vhodnosti nabídek (vèetnì kritérií hodnocení),
e) poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny vèetnì platebních podmínek,
f) soutìní lhùtu a místo otevírání obálek s nabídkami,
g) zadávací lhùtu,
h) místo pro podávání nabídek a dobu, v ní lze nabídky podat osobnì,
i) název, sídlo, telefon, fax zadavatele,
j) oznámení o dobì konání prohlídky místa plnìní veøejné zakázky nebo o dobì, kdy lze nahlédnout do dokumentace, pokud se pøedpokládá konání prohlídky, nebo pokud
tato dokumentace není souèástí zadávací dokumentace,
k) poadavek na poskytnutí jistoty vèetnì její výe,
l) podmínky, pøi jejich splnìní je mono pøekroèit výi nabídkové ceny.
(2) Podmínky soutìe mohou obsahovat dalí poadavky,
zejména
a) zvlátní podmínky provedení veøejné zakázky,
b) zvýhodnìní tuzemských osob,
c) omezení soutìe na tuzemské osoby,
d) adresu a lhùtu, v ní je mono vyádat podrobnou
zadávací dokumentaci, je-li tato dokumentace pro zpracování nabídky nutná, popøípadì výi úhrady za její poskytnutí, je-li úhrada zadavatelem vyadována,
e) poadavky na prokazování dalích pøedpokladù, popøípadì na pøedkvalifikaèní øízení,
f) adresu a lhùtu pro získání kvalifikaèní dokumentace,
g) poadavky na rozdìlení veøejné zakázky na dílèí plnìní,
h) minimální poadavky na pøípadná variantní øeení
nebo vylouèení monosti variantního øeení,
i) podmínky provedení zakázky vázané na kompenzující transakce, jde-li o zakázky pro branné a bezpeènostní
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úèely.
(3) Zadavatel vyplòuje Evidenèní list, rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky oznámí vem uchazeèùm (rozhodnutí
musí být zaslána doporuèenì na doruèenku), po uzavøení
smlouvy uveøejní v Obchodním vìstníku a na centrální adrese
uchazeèe, s ním byla smlouva uzavøena, vèetnì nabídkové
ceny. Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady, mùe
podat námitky a mùe se úèastnit otevírání obálek.
(4) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem zadavatel
zale ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti
a) ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, která
obsahuje: text inzerátu, soutìní podmínky (jsou-li), stanoviska odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènostního øeditele Ministerstva spravedlnosti (viz. § 15 odst.
3), zadávací dokumentaci, návrh sloení min. 3 èlenné komise pro otevírání obálek vèetnì náhradníkù, návrh sloení
min. 5 èlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek vèetnì náhradníkù, pøièem alespoò tøi èlenové komise musí
mít pøíslunou odbornou zpùsobilost (èlenem komise pro
otevírání obálek i komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude vdy i zástupce Ministerstva spravedlnosti),
b) a po ukonèení výbìru nejvhodnìjí nabídky a urèení
zhotovitele (dodavatele) kopii
1. protokolu z otevírání obálek,
2. zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vèetnì
tabulky hodnocení a zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky,
3. èestných prohláení èlenù komise pro posouzení
a hodnocení nabídek o nepodjatosti k uchazeèùm o veøejnou zakázku,
4. rozhodnutí zadavatele,
5. uzavøené smlouvy,
6. vyplnìného Evidenèního listu.
(5) Po dokonèení veøejné zakázky zale zadavatel ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti kopii
a) pøípadných uzavøených dodatkù ke smlouvì,
b) koneèné faktury,
c) protokolu o pøedání a pøevzetí (pøípadnì protokolu
o odstranìní vad a nedodìlkù),
d) Evidenèního listu vyplnìného po skonèení veøejné
zakázky, lií-li se nabídková cena od koneèné realizaèní ceny o více ne 10%.
(6) O souhlas se zadáním veøejné zakázky tímto zpùsobem
poádá zadavatel ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti ve lhùtì minimálnì 21 dnù pøed vyhláením soutìe.
§ 14
Zadání veøejné zakázky formou dvoustupòové obchodní
veøejné soutìe
(1) Konání dvoustupòové soutìe podle § 43 a § 48
zákona je na místì v pøípadì, kdy zadavatel usiluje o pøedloení návrhù na optimální øeení, které vak není schopen
pøesnì definovat, ani by pøedem nevylouèil nìkterá moná
øeení. Jde zejména o pøípady rozsáhlých, sloitých a technicky nároèných, technologicky nevyjasnìných zakázek, které
vyadují variantní øeení.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem se zadavatel
øídí § 13 odst. 4, 5 a 6 s tím, e pøísluné body rozíøí v souladu
se zákonem.
ÈÁST TØETÍ
NÁLEITOSTI ZADÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK
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§ 15
Postup zadavatele
(1) Pøed zadáním veøejné zakázky (zasláním ádosti
o odsouhlasení zadání veøejné zakázky) musí mít zadavatel
splnìny vekeré náleitosti, které stanoví Zásady pro financování programù z prostøedkù státního rozpoètu, fondù Evropské unie, fondù NATO a úvìrù se státní zárukou, è. j.:
133/5 095/2000, které nabyly úèinnosti dnem 1. 4. 2000 (publikovány byly ve Finanèním zpravodaji è. 3/2000) a zajitìno
její finanèní krytí.
(2) Zadavatel je povinen zaslat ádost o odsouhlasení
zadání vekerých dílèích veøejných zakázek ekonomickému
odboru Ministerstva spravedlnosti u vech a k c í s celkovými rozpoètovými náklady nad 5 mil. Kè vèetnì jejich pøípravy a zabezpeèení. Napø. rekonstrukce objektu se mùe skládat ze tøí samostatných veøejných zakázek, a to:
za prvé - veøejné zakázky na výbìr zhotovitele projektové
dokumentace,
za druhé - veøejné zakázky na výbìr zhotovitele rekonstrukce,
za tøetí - veøejné zakázky na výbìr zhotovitele interiéru;
celkovými rozpoètovými náklady této
a k c e
se tedy
rozumí souèet tìchto veøejných zakázek.
(3) U veøejných zakázek na poøízení bezpeènostních technologií, výpoèetní techniky, poèítaèové sítì, projektové dokumentace a na realizaci novostaveb, pøístaveb i rekonstrukcí budov si zadavatel pøed zasláním ádosti o odsouhlasení zadání
veøejné zakázky vyádá stanoviska odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènostního øeditele Ministerstva
spravedlnosti, která k ádosti pøiloí. Vìzeòská sluba Èeské republiky doloí pouze stanoviska svých odborných útvarù a to
i za pøíspìvkové organizace, které se øídí jejími pøedpisy.
(4) Zadavatel mùe zvolit zadání veøejné zakázky vyí
formou ne je povinen podle zákona (napø. v souvislosti s výí
budoucího penìitého závazku bez DPH zákon stanoví zadání
veøejné zakázky podle ustanovení § 49 zákona, avak zadavatel se rozhodne pro zadání veøejné zakázky formou soutìe).
V tìchto pøípadech zadavatel musí vdy respektovat podmínky, stanovené zákonem a touto instrukcí pro zvolený
zpùsob zadání veøejné zakázky.
§ 16
Pøedmìt veøejné zakázky a zadávací dokumentace
(1) Pøedmìt plnìní veøejné zakázky musí být specifikován
co do mnoství a kvality tak, aby nabídkové ceny pøi hodnocení bylo mono porovnat.
(2) Zadávací dokumentace, která je souhrnem údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky (§ 2h zákona).
Musí obsahovat technické podmínky veøejné zakázky urèující
poadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné
zakázky (výkonnostní, rozmìrové a bezpeènostní poadavky a poadavky na materiál, výrobky nebo dodávky z hlediska záruk,
symbolù, zkouek, balení a znaèení). Pokud poadované technické podmínky obsahují poadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvlátní oznaèení podnikù, výrobkù,
výkonù anebo obchodních materiálù, patenty a uitné vzory,
musí zadavatel umonit pouití i obdobných øeení. Souèástí
zadávací dokumentace musí být i jednoznaèné vymezení
mnoství a druhu poadovaných prací, dodávek nebo slueb.
Za úplnost a správnost údajù obsaených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. V zadávací dokumentaci je nutné
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podle okolností stanovit také podmínky zadávání a plnìní
veøejné zakázky takovým zpùsobem, aby nedolo ke zveøejnìní utajovaných skuteèností, a dále podmínku, e uchazeè
nesmí pouít zadávací dokumentaci k jinému úèelu ne jako
podklad pro zpracování nabídky. Zadavatel uvede ve vyhláení podmínek soutìe (výzvy) adresu a lhùtu (poaduje-li
úhradu i èástku), v ní si uchazeèi mohou zadávací dokumentaci vyzvednout. Zadavatel mùe poadovat od uchazeèe
pouze úhradu skuteèných nákladù vynaloených za pouití
reprodukèní techniky pøi poøízení zadávací dokumentace, není
vak pøípustné do úhrady zaèlenit i náklady spojené s vypracováním zadávací dokumentace, napø. specializovanou firmou
(§ 64c zákona).
(3) Zadávací dokumentace pro veøejné stavební zakázky se
stanoví minimálnì v rozsahu projektové dokumentace nutné
ke stavebnímu øízení, rozíøené o výkaz výmìr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem poadovaných standardù, které
jednoznaènì vymezují pouité poloky.
§ 17
Doba plnìní veøejné zakázky
Doba plnìní veøejné zakázky mùe být pøesnì vymezena
zadavatelem nebo mùe být pøedmìtem soutìe (v tomto
pøípadì je jedním z hodnotících kritérií).
§ 18
Kvalifikaèní pøedpoklady
(1) Kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b zákona musí být
prokázány zpùsobem uvedeným v § 2c zákona. Tzn., e
kvalifikaèní pøedpoklady dle § 2b odst. 1 písm. a) zákona musí
být prokázány dokladem o oprávnìní k podnikání vèetnì výpisu z obchodního rejstøíku v originále nebo ovìøené kopii
a kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b odst. 1 písm. b) a f)
zákona èestným prohláením. Splnìní kvalifikaèního
pøedpokladu podle § 2b odst. 1 písm. d) a e) se vztahuje té na
odpovìdného zástupce uchazeèe (§ 2b odst. 2 zákona).
(2) Splnìní kvalifikaèního pøedpokladu dle § 2b) odst. 1
písm. g) zákona ovìøí komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na Internetové adrese Úøadu pro ochranu hospodáøské
soutìe (www.compet.cz).
(3) Prohláení o trestní bezúhonnosti se vztahuje na osoby
vykonávající funkci statutárního orgánu nebo vechny èleny
statutárního orgánu. U organizaèních sloek podniku zapsaných v obchodním rejstøíku se prohláení o trestní bezúhonnosti vztahuje rovnì na vedoucího organizaèní sloky podniku, která podává nabídku.
(4) Oprávnìní k podnikání musí pokrývat celý rozsah
veøejné zakázky. U nabídek pøedpokládající splnìní veøejné
zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnìní kvalifikaèních pøedpokladù uchazeè, který nabídku podává, pokud
se jeho oprávnìní k podnikání vztahuje na celý rozsah veøejné
zakázky. Jinak prokazují splnìní kvalifikaèního pøedpokladu
podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby.
§ 19
Zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
(1) Zadavatel uvede v podmínkách soutìe (výzvy) poadovaný zpùsob zpracování a èlenìní nabídkové ceny. Vdy
vak musí poadovat uvedení ceny nejvýe pøípustné bez DPH
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a s DPH (výzva). Pøi zadání veøejné zakázky formou soutìe
musí zadavatel poadovat uvedení ceny nejvýe pøípustné bez
DPH a s DPH, kterou lze pøekroèit jen za podmínek stanovených zadavatelem pøi vyhláení soutìe (napø. zmìna daòových pøedpisù). Nejedná se tudí o cenu pevnou. Cena je vdy
kritériem hodnocení a proto její výe nesmí nikdy být zadavatelem v podmínkách uvedena.
(2) Zadavatel takté stanoví platební podmínky jednotnì
pro vechny uchazeèe (platební podmínky nemohou být kritériem hodnocení). Stanovení platebních podmínek musí být
v souladu se Zásadami Ministerstva financí pro financování
programù z prostøedkù státního rozpoètu, fondù Evropské
unie, fondù NATO a úvìrù se státní zárukou, è. j.: 113/5
095/2000, které nabyly úèinnosti dnem 1. 4. 2000
(publikovány byly ve Finanèním zpravodaji è. 3/2000).

uváení uchazeèe. Kombinace jednotlivých forem není pøípustná.
(2) Zadavatel uvede v podmínkách soutìe èíslo úètu a název penìního ústavu, u kterého je úèet zøízen, na který je
moné jistotu sloit. Dále uvede dobu, na kterou má být
bankovní záruka vystavena (zadávací lhùta + 30 dnù). Doklad
o sloení jistoty doloí uchazeè ve své nabídce (výpis z úètu penìní èástka musí být pøipsána na úèet zadavatele nejpozdìji
v den pøedcházející dni otevírání obálek nebo originál bankovní záruky). Uvolnìní jistoty (pøíp. pøipadnutí zadavateli)
stanoví § 25 a § 26 zákona.

§ 20

(1) Pokud zadavatel vyaduje prokázání dalích pøedpokladù podle § 2f zákona, musí je v podmínkách soutìe
(výzvy) pøesnì definovat a urèit zpùsob jejich prokázání.
(2) Zadavatel nesmí ádného z uchazeèù zvýhodnit oproti
ostatním. Zvýhodnìní nìkterých uchazeèù lze provést pouze
v souladu s § 11 zákona.
(3) Zadavatel mùe v podmínkách soutìe vymezit
omezení soutìe pouze na tuzemské osoby.
(4) Zadavatel vdy do podmínek soutìe (výzvy) uvede, e
vyluèuje monost variantního øeení nebo minimální
poadavky na pøípadná variantní øeení. Pokud zadavatel toto
do podmínek neuvede musí pøipustit vekerá pøedloená
variantní øeení.
(5) Zadavatel mùe v podmínkách soutìe (výzvy), pokud
je to úèelné, hospodárné nebo potøebné z hlediska èasu,
pøipustit rozdìlení plnìní veøejné zakázky na èásti. V tomto
pøípadì musí být jednotlivé èásti vymezeny a zadavatel by mìl
v podmínkách uvést, e uchazeèi mohou podávat nejen nabídky na celou veøejnou zakázku, ale i na její jednotlivé èásti.
Souèasnì by mìl v poadavcích na jednotný zpùsob
zpracování nabídkové ceny uvést, e pøi podání celkové
nabídky nebo nabídky na více èástí, musí být nabídková cena
zpracována na jednotlivé èásti, tak, aby bylo moné jednotlivé
nabídky mezi sebou navzájem porovnat a hodnotit.
(6) Zadavatel v podmínkách soutìe (výzvy) vdy uvede,
e souèástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo (kupní
smlouvy), podepsaný osobami k tomu oprávnìnými podle
výpisu z obchodního rejstøíku a opatøený razítkem uchazeèe.
Dále uvede, v kolika výtiscích poaduje nabídku pøedloit,
vèetnì podmínky na zpracování v jazyce èeském. Vdy je také
v podmínkách soutìe (výzvy) nutné stanovit právo zadavatele
odmítnout vechny pøedloené nabídky a soutì (výzvu)
zruit.

Soutìní lhùta a otevírání obálek
(1) Soutìní lhùta (soutì) nesmí být kratí ne 36
kalendáøních dnù. Poèíná dnem vyhláení soutìe v Obchodním vìstníku a konèí dnem a hodinou otevírání obálek.
Lhùta pro podání nabídky (výzva) nesmí být kratí ne 14 kalendáøních dnù ode dne doruèení výzvy zájemci. Pøi stanovení
lhùty pro podání nabídky je nutno vzít v úvahu i potovní styk.
(2) Souèástí zadání veøejné zakázky mùe být i prohlídka
místa plnìní nebo monost nahlédnout do dokumentace. V tomto pøípadì zadavatel vymezí v podmínkách soutìe (výzvy)
datum a èas prohlídky místa a poøídí seznam úèastníkù
prohlídky. Doba mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do dokumentace a dnem otevírání obálek (soutì)
nesmí být kratí ne 21 dnù.
(3) Nabídky se doruèují (§ 9 odst. 1 a 2 zákona) doporuèenì
potou nebo osobnì ve lhùtì a na místo urèené zadavatelem v podmínkách soutìe (výzvy). Nabídky doruèené po uplynutí
stanovené lhùty pro podávání nabídek zadavatel neotevøené
vrátí uchazeèi buï osobnì nebo potou.
(4) V pøípadì soutìe otevírá obálky komise jmenovaná zadavatelem v poètu nejménì tøí èlenù, která vyhotoví protokol
o otevírání obálek, jeho náleitosti stanoví § 30 zákona.
Komise provádí kontrolu nabídek z hlediska úplnosti a formálních náleitostí, zejména splnìní kvalifikaèních pøedpokladù podle podmínek soutìe a sloení jistoty.
§ 21
Zadávací lhùta
(1) Zadávací lhùta (soutì) je doba, po kterou jsou uchazeèi
svými nabídkami vázáni. Poèíná dnem otevírání obálek a mùe èinit nejvíce 90 kalendáøních dnù (§ 8 zákona).
(2) V pøípadì výzvy podle § 49 zákona lhùta, po kterou
jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni èiní nejvíce 30 kalendáøních dnù a zaèíná bìet dnem následujícím po skonèení
lhùty pro podávání nabídek ( § 49 odst. 7 zákona).
§ 22
Jistota
(1) Zadavatel vyaduje pøi vyhláení soutìe vdy jistotu
v absolutní èástce v rozmezí 0,5% a 3% budoucího penìitého závazku, a to v èeské mìnì (§ 23 a § 65 odst. 3 zákona).
Forma poskytnutí jistoty (§ 24 zákona) musí být ponechána na

§ 23
Dalí pøedpoklady a ostatní podmínky

§ 24
Posouzení a hodnocení nabídek
(1) Zadavatel mùe nabídky hodnotit podle jediného
kritéria - výe nabídkové ceny nebo podle ekonomické vhodnosti nabídek - v tomto pøípadì musí být v zadání uvedena kritéria hodnocení v sestupném poøadí s uvedením váhy, napø.:
kritérium I (cena)
50%
kritérium II
20%
kritérium III
15%
kritérium IV
10%
kritérium V
5%
Poøadí nabídek bude urèeno metodou postupného rozvrhu
váhy s pouitím bodovací stupnice (u kritéria II - V), napø.:
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vyhovuje nejlépe
10 bodù
vyhovuje uspokojivì
7 bodù
vyhovuje málo
4 body
vyhovuje nejménì
1 bod.
(Získané body se vynásobí váhou kritéria uvedenou v %).
Hodnocení kritéria nabídkové ceny se provede vdy podle
vzájemné matematické závislosti cenových nabídek, nejlépe
podle vzorce:
[( cena nejnií : cena hodnocená ) x 10] x váha kritéria.
Pokud zadavatel ponechal dobu plnìní veøejné zakázky na
rozhodnutí uchazeèe a rozhodl se pro hodnocení nabídek podle
jejich ekonomické vhodnosti, musí ji povaovat za hodnotící
kritérium.
(2) Komise pro posouzení a hodnocení nabídek postupuje v souladu s ustanoveními § 32 a § 37 zákona. Èinnost komise konèí
pøedáním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a vekeré
pøedchozí dokumentace o zadání veøejné zakázky zadavateli.
(2) Zadavatel na základì posouzení a hodnocení nabídek
komisí rozhodne o výbìru nejvhodnìjí nabídky (§ 38 zákona).
(4) Chce-li zadavatel vybrat, jako nejvhodnìjí, nabídku
jiného uchazeèe, ne kterou urèila na základì výsledkù hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, poádá se
zdùvodnìním zvoleného postupu o souhlas ministra spravedlnosti.

e) vzor E - jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami,
f) vzor F - prezenèní listina úèastníkù otevírání obálek s nabídkami,
g) vzor G - protokol o otevírání obálek s nabídkami,
h) vzor H - èestné prohláení èlena (náhradníka) komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
i) vzor I - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
j) vzor J - vylouèení uchazeèe,
k) vzor K - zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové
ceny,
l) vzor L - rozhodnutí zadavatele o výbìru nejvhodnìjí nabídky,
m) vzor M - oznámení o výbìru nejvhodnìjí nabídky,
n) vzor N - výzva k pøedloení dokladù,
o) vzor O - vylouèení uchazeèe pro nepøedloení
dokladù,
p) vzor P - uvolnìní jistoty,
q) vzor Q - zpùsoby zadávání veøejných zakázek,
r) vzor R - pøehled lhùt,
s) vzor S - seznam zdravotních pojioven.
(2) Vzory uvedené v odstavci 1 je tøeba vdy pøizpùsobit
pro zadání konkrétní veøejné zakázky a jejím specifickým podmínkám

§ 25

ÈÁST ÈTVRTÁ

Námitky proti úkonùm zadavatele

PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

V pøípadì podání námitek proti úkonùm zadavatele postupuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 53 a § 61 zákona.

§ 28

§ 26
Archivace dokumentace
Zadavatel je povinen pøi archivaci dokumentace o zadání
veøejné zakázky postupovat podle § 64b zákona.
§ 27
Vzory
(1) Pøílohu è. 1 tvoøí tyto vzory:
a) vzor A - text výzvy více zájemcùm,
b) vzor B - text inzerátu pro vyhláení obchodní veøejné soutìe,
c) vzor C - potvrzení o pøijetí nabídky,
d) vzor D - seznam doruèených a pøijatých nabídek,

Zadávání veøejných zakázek zahájené pøed úèinností této
instrukce podle dosud platných pøedpisù a opatøení se dokonèí
v souladu s tìmito pøedpisy a opatøeními.
§ 29
Zruuje se pokyn ministra spravedlnosti è. j.: 300/99-E,
o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, vèetnì vech zmìn a doplòkù, uveøejnìný pod è.
2/1999 Sbírky instrukcí a sdìlení.
§ 30
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 2000.
JUDr. Otakar Motejl v. r.
Ministr spravedlnosti
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Pøíloha è. 1 - vzor "A"

Název a sídlo zadavatele
Obchodní jméno a sídlo vyzývaného zájemce
V
È. j.:

/

..

dne

.

Vìc: Výzva více zájemcùm podle § 49, odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. o zadávání veøejných zakázek ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., zákona è. 93/1998 Sb. a zákona è. 28/2000 Sb., na
výbìr zhotovitele projektové dokumentace

Na základì zákona è. 199/1994 Sb. o zadávání veøejných zakázek ve znìní zákona è.
148/1996 Sb., zákona è. 93/1998 Sb. a zákona è. 28/2000 Sb. (dále jen "zákon") Vás vyzývám k pøedloení nabídky podle § 49, odst. 1 zákona, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu  ........... pøesná adresa ...........

Nabídku zpracujte dle poadavkù uvedených v "Podmínkách výzvy více zájemcùm", které
jsou pøílohou tohoto dopisu.

Dìkuji a tìím se na spolupráci

........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Pøíloha: Podmínky výzvy
Zadávací dokumentace (technické podmínky, výkresová èást)
Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu zájemce.

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. A

strana 61

Podmínky výzvy
1. Specifikace zadavatele:
..
název, sídlo, IÈO, telefon, fax

..
..

.
...

2. Podmínky výzvy:
2.1 Vymezení plnìní veøejné zakázky: Pøedmìtem veøejné zakázky je zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce objektu ....

.. pøesná adresa

...... :

a) obstarání vech potøebných dokladù a èinností nutných ke zhotovení projektové
dokumentace (napø. zhotovení doplòujícího inenýrsko-geologického a stavebnìtechnického prùzkumu, radonového prùzkumu, sond apod.),
b) zhotovení projektu pro stavební povolení,
c) kladné projednání projektu pro stavební povolení a obstarání dokladù a vyjádøení
vech dotèených orgánù a organizací potøebných pro podání ádosti o stavební
povolení,
d) zhotovení realizaèního projektu stavby, pare è. 1 a è. 2 realizaèního projektu bude
obsahovat polokový a souhrnný rozpoèet,
e) výkon inenýrské èinnosti ve fázi pøípravy stavby - do vydání stavebního povolení,
f) výkon autorského dozoru po celou dobu stavby vèetnì dokumentace skuteèného
provedení stavby.
Pøesné vymezení pøedmìtu veøejné zakázky je obsahem zadávací dokumentace.
2.2 Doba a místo plnìní veøejné zakázky:
a) provedení prùzkumù do ............datum...............,
b) pøedání projektové dokumentace pro stavební povolení do

datum

,

c) pøedání realizaèního projektu do ............datum...............
Místem plnìní veøejné zakázky je .................... pøesná adresa....................
2.3 Poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù: Uchazeè musí prokázat
kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b zpùsobem dle § 2c zákona. Dále uchazeè pøedloí
pøehled obdobných zakázek za poslední 3 roky, s uvedením názvu, sídla a tel.
objednatele, místa a ceny stavební zakázky.
2.4 Zpùsob hodnocení nabídek: Nabídky uchazeèù budou hodnoceny podle jediného kritéria
- výe celkové nabídkové ceny vèetnì DPH.
2.5 Poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
Uchazeè uvede cenu za pøedmìt plnìní veøejné zakázky jako nejvýe pøípustnou, v èeské
mìnì a v následujícím èlenìní:
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a) provedení prùzkumù - cena,
b) projekt pro stavební povolení - cena,
c) realizaèní projekt - cena,
d) autorský dozor vèetnì dokumentace - cena,
e) celková cena bez DPH, DPH, celková cena vèetnì DPH.
Práce budou propláceny po jejich provedení, tzn.
- po provedení prùzkumù,
- po pøedání kompletní projektové dokumentace,
- autorský dozor prùbìnì.
Fakturovány budou ceny vè. DPH, lhùta splatnosti faktur bude 20 dnù ode dne doruèení
zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.
2.6 Lhùta pro podání nabídky: Lhùta pro podání nabídky konèí dne ............ v ...... hod.
2.7 Lhùta po kterou jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni: Lhùta po kterou jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni èiní 30 kalendáøních dnù.
2.8 Místo a doba pro podávání nabídek: Písemné nabídky v jazyce èeském lze podat osobnì
v podatelnì ............. název zadavatele ............. v pracovních dnech v dobì od .............
do ............ nebo doporuèenì potou na adresu zadavatele. Nabídky musí být doruèeny v obou pøípadech do konce lhùty uvedené v bodu 2. 6. tìchto podmínek, v uzavøených obálkách oznaèených nápisem "

název veøejné zakázky

" a opatøených na

uzavøení razítkem, pøípadnì podpisem uchazeèe, je-li fyzickou osobou, èi jeho statutárního
zástupce, je-li právnickou osobou. V pøípadì doruèování potou je za okamik pøedání povaováno pøevzetí zásilky adresátem. Pøedloené nabídky se uchazeèùm nevracejí (pokud
nejde o pøípad uvedený v § 27, odst. 2 zákona). Pro snazí kontrolu úplnosti nabídek se
doporuèuje øadit doklady v nabídce v následujícím poøadí:
a) identifikaèní údaje uchazeèe,
b) doklady prokazující splnìní kvalifikaèních pøedpokladù, údaje o nabídkové cenì,
c) návrh smlouvy o dílo.
V úvodu nabídky bude pøedloen seznam øazení dokladù. Nabídka musí být pøedloena v
....... èíslo musí odpovídat poètu èlenù komise pro posouzení a hodnocení nabídek....... výtiscích. Výtisk è. 1 bude oznaèen jako "originál" a budou v nìm zaloeny vechny originály potøebných dokladù, resp. jejich ovìøené stejnopisy. Ostatní výtisky mohou být kopií
výtisku è. 1.
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2.9 Prohlídka objektu: Prohlídka objektu ................................ se uskuteèní dne .............
od ............ hod. do ............. hod. Sraz zájemcù bude v ........... hod. pøed vchodem do
sídla zadavatele.
3. Ostatní podmínky:
- Zadavatel vyluèuje monost variantního øeení.
- Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí.
- Souèástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobami k tomu
opráv-

nìnými podle výpisu z obchodního rejstøíku.

4 . Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout vechny nabídky,
- výzvu více zájemcùm zruit.
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Pøíloha è. 1 - vzor B

Kód: A1
- název zadavatele vyhlauje v souladu se zákonem è. 199/1994 Sb. o zadávání veøejných zakázek ve znìní
zákona è. 148/1996 Sb., zákona è. 93/1998 Sb. a zákona è. 28/2000 Sb. (dále jen zákon)
obchodní veøejnou soutì na zhotovení stavby
..................................................................................
1. Specifikace zadavatele: ..............
............ název,
sídlo, IÈO, telefon, fax
...
. ..
...
.................................
2. Podmínky obchodní veøejné soutìe:
2.1 Vymezení plnìní veøejné zakázky: Pøedmìtem veøejné zakázky je zhotovení stavby dle
zpracované projektové dokumentace. Podrobná specifikace veøejné zakázky je souèástí
zadávací dokumentace, kterou získáte na adrese zadavatele.
2.2 Doba a místo plnìní veøejné zakázky: Termín zahájení je 10 kalendáøních dnù po podpisu
smlouvy o dílo. Dobu plnìní (vèetnì kolaudace) uvede uchazeè ve své nabídce v mìsících.
Zadavatel zároveò poaduje pøedloení harmonogramu postupu prací. Místem plnìní veøejné zakázky je .................... pøesná adresa ....................
2.3 Poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù: Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b zpùsobem dle § 2c zákona. V pøípadì, e pøedkládá nabídku více osob spoleènì, prokáe kadá z tìchto osob kvalifikaèní pøedpoklady plnì ve výi
uvedeného rozsahu.
2.4 Poadavky na prokázání dalích pøedpokladù: Dalí pøedpoklady prokáe uchazeè:
a) údaji o systému øízení jakosti uplatòovaném u uchazeèe,
b) údaji o technickém a materiálním vybavení k plnìní veøejné zakázky,
c) údaji o poètu zamìstnancù odborných profesí rozhodných pro plnìní veøejné zakázky,
d) pøehledem významných zakázkách uskuteènìných uchazeèem v posledních 5 letech
o objemu nad 50 mil. Kè, s uvedením objednatele, místa plnìní, doby plnìní a ceny zakázky,
e) údaji o obchodním obratu za roky 1997 - 1999,
f) údaji o výi a zpùsobu pojitìní pøedmìtu veøejné zakázky v prùbìhu jeho realizace,
g) údaji o pøedpokládaném podílu subdodavatelù uchazeèe na realizaci díla,
h) údaji o moném zpùsobu a poètu zamìstnání odsouzených pøi realizaci díla.
V pøípadì, e pøedkládá nabídku více osob spoleènì, prokáe kadá z tìchto osob dalí
kvalifikaèní pøedpoklady plnì ve výi uvedeného rozsahu.
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Zpùsob hodnocení nabídek: Nabídky uchazeèù budou hodnoceny podle ekonomické
vhodnosti nabídek, kritéria hodnocení jsou seøazena v sestupném poøadí podle dùleitosti a vztah mezi jednotlivými kritérii je vyjádøen jejich váhou v %:
- výe celkové nabídkové ceny vèetnì DPH

50%

- systém øízení jakosti

20%

- doba plnìní

15%

- pojitìní pøedmìtu veøejné zakázky

8%

- délka poskytnuté záruèní doby vyjádøená v mìsících

7%

Hodnocení kritéria nabídkové ceny bude provedeno podle vzorce:
[( cena nejnií : cena hodnocená ) x 10] x váha kritéria.
Hodnocení ostatních kritérií bude provedeno metodou postupného rozvrhu váhy s pouitím bodovací stupnice:
vyhovuje nejlépe

10 bodù

vyhovuje uspokojivì

7 bodù

vyhovuje málo

4 body

vyhovuje nejménì

1 bod (Získané body se vynásobí váhou kritéria).

Poøadí nabídek bude stanoveno souètem váených uitností u jednotlivých kritérií.
2.6

Poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
Uchazeè uvede cenu jako nejvýe pøípustnou, v èeské mìnì a v èlenìní dle rozpoètu,
který bude souèástí nabídky. Cena bude souètem poloek rozpoètu a bude uvedena
v èlenìní - cena bez DPH, DPH 5%, DPH 22% a cena vèetnì DPH. Zálohy lze poskytnout max. do výe 10% objemu veøejné zakázky. Zálohy musí být zúètovány za
skuteènì provedené práce a dodávky ve lhùtì 100 kalendáøních dnù. Splatnost faktur bude 20 dnù od doruèení. Celková cena díla bude èerpána do max. výe 90%.
Zbývající èást provedených prací bude proplacena a po kolaudaci díla a odstranìní
vad a nedodìlkù. V 1. roce realizace stavby pøedpokládá zadavatel financovat práce
v objemu 10 mil. Kè. Zadavatel si vak vyhrazuje právo roèní objem mìnit.

2.7

Podmínky pro pøekroèení výe nabídkové ceny: Výi nabídkové ceny je moné
pøekroèit pouze v pøípadì zmìny daòových pøedpisù.

2.8

Soutìní lhùta a místo otevírání obálek: Soutìní lhùta dle ust. § 7 odst. 1 zákona
zaèíná bìet dnem zveøejnìní podmínek soutìe v Obchodním vìstníku, tj. dne .........
.................. a konèí dnem a hodinou otevírání obálek, tj. dne ........................ v ...........
hod. Otevírání obálek se uskuteèní v sídle zadavatele, v kanceláøi è. dv. ............./..........
patro. Uchazeèi se mohou zúèastnit otevírání obálek, pokud splní podmínky ust. § 28
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odst. 1 písm. a) zákona.
2.9

Zadávací lhùta: èiní 90 kalendáøních dnù.

2.10 Místo a doba pro podávání nabídek: Písemné nabídky v jazyce èeském lze podat
osobnì v podatelnì ............. název zadavatele ............. v pracovních dnech v dobì od
............. do ............ nebo doporuèenì potou na adresu zadavatele. Nabídky musí být
doruèeny v obou pøípadech do konce soutìní lhùty v uzavøených obálkách, oznaèených
nápisem ......... název veøejné zakázky ........... a opatøených na uzavøení razítkem,
pøípadnì podpisem uchazeèe, je-li fyzickou osobou, èi jeho statutárního zástupce, je-li
právnickou osobou. V pøípadì doruèování potou je za okamik pøedání povaováno
pøevzetí zásilky adresátem. Pøedloené nabídky se uchazeèùm nevracejí (pokud nejde
o pøípad uvedený v § 27, odst. 2 zákona). Pro snazí kontrolu úplnosti nabídek pøi otevírání obálek se doporuèuje øadit doklady v nabídce v následujícím poøadí:
a) identifikaèní údaje uchazeèe,
b) doklady prokazující splnìní kvalifikaèních pøedpokladù, údaje prokazují splnìní
dalích - pøedpokladù, údaje o nabídkové cenì vè. ocenìných polokových rozpoètù,
c) doklad o poskytnutí jistoty,
d) návrh smlouvy o dílo,
e) doklad o vyzvednutí zadávací dokumentace.
V úvodu nabídky bude pøedloen seznam øazení dokladù. Nabídka musí být pøedloena
v ....... èíslo musí odpovídat poètu èlenù komise pro posouzení a hodnocení nabídek .......
výtiscích. Výtisk è. 1 bude oznaèen jako "originál" a budou v nìm zaloeny vechny
originály potøebných dokladù, resp. jejich ovìøené stejnopisy. Ostatní výtisky mohou
být kopií výtisku è. 1.
2.11 Poadavek na poskytnutí jistoty: Ve smyslu ust. § 23 zákona poaduje zadavatel sloení
jistoty ve výi 1 000 000 Kè v èeské mìnì jednou z forem dle § 24 zákona. Jistotu lze
sloit na úèet zadavatele è. ú. ................................, var. symbol ............, konst. symbol
............., vedený u ...................................... Doklad o sloení jistoty musí být souèástí
nabídky (výpis z úètu uchazeèe nebo originál bankovní záruky). Bankovní záruka musí
být vystavena min. na dobu zadávací lhùty + 30 dnù.
3. Dalí podmínky soutìe:
3.1

Výdej zadávací dokumentace: Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci vem
zájemcùm, kteøí se písemnì pøihlásí na adrese zadavatele do ............2000. Zadávací
dokumentaci si mohou uchazeèi vyzvednout na adrese zadavatele v kanceláøi è. dv. ..../
..... patro v dobì od ...... do ...... po zaplacení èástky ..........,-- Kè v pokladnì zadavatele,
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jako úhrady za pouití reprodukèní techniky (ust. § 64c, odst. 1). Výklad k zadávací
dokumentaci se uskuteèní dne ............ v ........ hod. na adrese zadavatele v kanceláøi è. dv.
....../..... patro. Nabídka uchazeèe, který si nevyzvedl zadávací dokumentaci bude ze
soutìe vylouèena. Opatøení zadávací dokumentace jiným ne uvedeným zpùsobem je
dùvodem k vyøazení ze soutìe stejnì jako nesplnìní poadavkù v zadávací dokumentaci
uvedených. Uchazeè nesmí pouít zadávací dokumentaci k jinému úèelu ne jako podklad
pro zpracování nabídky.
3.2

Prohlídka objektu: Prohlídka objektu ................................ se uskuteèní dne .................
od ............ hod. do ............. hod. Sraz zájemcù bude v ........... hod. pøed vchodem do sídla
zadavatele.

3.3

Ostatní podmínky:
- Soutì je omezena pouze na tuzemské uchazeèe.
- Zadavatel vyluèuje monost variantního øeení.
- Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí.
- Souèástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobami k tomu
oprávnìnými podle výpisu z obchodního rejstøíku.
- Uchazeè poskytne zadavateli bezplatnou záruèní dobu vyjádøenou v mìsících, a to na
celý pøedmìt plnìní veøejné zakázky a uvede podmínky odstraòování vad v záruèní
dobì. Pokud uchazeè poskytne záruèní dobu pouze na èást plnìní veøejné zakázky
a pokud se týèe zbývající èásti tohoto plnìní odkáe na záruèní dobu, kterou mu
poskytuje jeho subdodavatel (výrobce, prodejce) bude jeho nabídka vyøazena z dalího
posuzování a hodnocení. Záruèní dobu lze poskytnou diferencovanì na jednotlivé èásti
stavby.

4. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo:
- neposkytnout zadávací dokumentaci po ............... 2000,
- odsouhlasení rozhodujících subdodavatelù a montáe technických zaøízení,
- odmítnout vechny nabídky,
- obchodní veøejnou soutì zruit.
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Pøíloha è. 1 - vzor C

POTVRZENÍ O PØIJETÍ NABÍDKY

Zadavatel veøejné zakázky 

................................................................ zadávané

obchodní veøejnou soutìí uveøejnìnou v Obchodním vìstníku èíslo ....
pod znaèkou ............ - . ... /

/

...... ze dne ... .

......, potvrzuje tímto dle § 27 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání

veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù, pøijetí nabídky na shora uvedenou soutì pod
èíslem ............. v ............... hod., dne ...................

V ...................................... dne .........................

.....................................................
podpis oprávnìné osoby zadavatele
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Pøíloha è. 1 - vzor "D"

SEZNAM DORUÈENÝCH A PØIJATÝCH NABÍDEK
poøadové èíslo

hodina doruèení

datum doruèení

podpis pøíjemce

Shodné údaje musí zadavatel uvést na pøijímané obálce s nabídkou

poznámka
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Pøíloha è. 1 - vzor E

JMENOVÁNÍ KOMISE
PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. .

.................................

V ................................... dne .....................

Vìc: Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami
Na základì ustanovení § 29 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek,
ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), jmenuji komisi pro otevírání obálek s nabídkami
v rámci obchodní veøejné soutìe na ....................................................... vyhláené v Obchodním
vìstníku èíslo ...... / ...... ze dne ..................., pod znaèkou ............ - ..... / ....., v tomto sloení:
1. èlen
1. náhradník
2. èlen

..
.............................., narozen(a) ....................
.............
jméno a pøíjmení
datum narození
...
..
jméno a pøíjmení

2. náhradník
3. èlen
3. náhradník

......., narozen(a) ....................

..
..
jméno a pøíjmení
.

..

.............

........., narozen(a) ....................
.............
datum narození
.......

., narozen(a) ....................

.............

........., narozen(a) ....................
.............
datum narození
......., narozen(a) ....................

.............

Komisi ukládám zahájit svou èinnost dne ........................v hod. ................., tj. skonèením
soutìní lhùty a pøi své èinnosti postupovat plnì v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona. Po
skonèení své èinnosti pøedá zadavateli zákonem stanovenou dokumentaci o zadání veøejné
zakázky vèetnì vech nabídek.
...........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele
Zaslat doporuèenì s doruèenkou vem èlenùm a náhradníkùm komise.
Obdobnì lze postupovat i pøi víceèlenné komisi a pøi jmenování komise pro posouzení a hodnocení
nabídek.
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Pøíloha è. 1 - vzor F

PREZENÈNÍ LISTINA ÚÈASTNÍKÙ
pøítomných pøi otevírání obálek s nabídkami v rámci obchodní veøejné soutìe na
vyhláené v Obchodním vìstníku
èíslo .............. / .............. ze dne ..........................., pod zn. ..................... - ........... / ...............
Uchazeèi:
obchodní jméno
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

podpis zástupce
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:
jméno a pøíjmení
podpis
...................................................................................
........................................................
...................................................................................
........................................................
...................................................................................
........................................................
Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. c) zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:
jméno a pøíjmení
podpis
...................................................................................
........................................................
...................................................................................
........................................................
Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:
jméno a pøíjmení
podpis
...................................................................................
........................................................
...................................................................................
........................................................
V ................................. dne .....................................
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Pøíloha è. 1 - vzor G

PROTOKOL
z otevírání obálek s nabídkami obchodní veøejné soutìe na
.

vyhláené v Obchodním vìstníku
èíslo

./

ze dne

, pod znaèkou

... -

/

.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteènilo v ...................... dne .................. v ........... hod.
Zadavatel pøijal v souladu s ustanovením § 27 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích
pøedpisù, do konce soutìní lhùty ............ nabídek.
Obálky s nabídkami byly doruèené uzavøené, správnì oznaèené a na uzavøení opatøené razítky
èi podpisy uchazeèù.
Èlenové komise zkontrolovali právo vech pøítomných, úèastnit se otevírání obálek
s nabídkami.
Komise pøistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom poøadí, v jakém byly doruèeny
a zapsány do seznamu dolých nabídek.
Nabídka èíslo: ..............
datum a hodina doruèení: ................................................................................................................
jméno uchazeèe: ........................................................................................ .....................................
sídlo: ................................................................................................. ....... ...................................
nabídková cena bez DPH: ................................................................. ...... ...................................
nabídková cena vèetnì DPH: ..................................................................... ....................................
poskytnutí jistoty prokázáno:

ANO/NE

kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:

ANO/NE

nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

ANO/NE
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Nabídka èíslo: ..............
datum a hodina doruèení: .................................................................................................................
jméno uchazeèe: .......................................................................................... ...................................
sídlo: ................................................................................................. ....... ...................................
nabídková cena bez DPH: .................................................................. ...... ...................................
nabídková cena vèetnì DPH: ...................................................................... ....................................
poskytnutí jistoty prokázáno:

ANO/NE

kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:

ANO/NE

nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

ANO/NE

Nabídka èíslo: ..............
datum a hodina doruèení: ................................................................................................................
jméno uchazeèe: .......................................................................................... ...................................
sídlo: ................................................................................................. ....... ...................................
nabídková cena bez DPH: .................................................................. ...... ...................................
nabídková cena vèetnì DPH: ...................................................................... ....................................
poskytnutí jistoty prokázáno:

ANO/NE

kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:

ANO/NE

nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

ANO/NE

Nabídka èíslo: ..............
datum a hodina doruèení: ................................................................................................................
jméno uchazeèe: .......................................................................................... ...................................
sídlo: ................................................................................................. ....... ...................................
nabídková cena bez DPH: .................................................................. ...... ...................................
nabídková cena vèetnì DPH: ...................................................................... ....................................
poskytnutí jistoty prokázáno:

ANO/NE

kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:

ANO/NE

nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

ANO/NE
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Po skonèení soutìní lhùty bylo zadavateli doruèeno .................... nabídek:
nabídka è. 1 v .......... hod.
nabídka è. 2 v .......... hod.
nabídka è. 3 v .......... hod.
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukonèeno dne ........................ v .......... hod. Vechny pøijaté
nabídky byly v rámci èinnosti komise otevøeny a vem uchazeèùm sdìleny shora uvedené údaje.
Komise pøi své èinnosti vyøadila z dalího posouzení a hodnocení nabídky níe uvedených
uchazeèù:
Poøadové èíslo nabídky
......................................
......................................
......................................

Obchodní jméno uchazeèe
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Nedílnou souèástí protokolu je seznam dolých nabídek, krycí listy jednotlivých nabídek
a prezenèní listina úèastníkù.
Podpisy èlenù komise:
podpis 1. èlena komise ....................................................
podpis 2. èlena komise ....................................................
podpis 3. èlena komise ....................................................
Podpisy pøítomných uchazeèù s uvedením obchodního jména:
............................................................................................................
.
............................................................................................................
.
............................................................................................................
.
............................................................................................................
.

V ........................................ dne ........................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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KRYCÍ LIST NABÍDKY ÈÍSLO: ..........

Pøehled kvalifikaèních pøedpokladù
a)
b)

c)
d)
e)
f)

ano/ne

Doklad o oprávnìní k podnikání
Výpis z obchodního rejstøíku
Èestné prohláení uchazeèe, e
na jeho majetek nebyl vyhláen konkurz
proti nìmu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací øízení
nebyl návrh na prohláení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
není v likvidaci
nemá v evidenci daní zachyceny daòové nedoplatky
nebyl pravomocnì odsouzen pro trestný èin (jeho skutková podstata souvisí
s pøedmìtem podnikání nebo hospodáøský nebo proti majetku)
nebyl v posledních tøech letech disciplinárnì potrestán
nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále (na veø. zdrav. poj., na soc.
zabezpeèení nebo na pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti)

Dalí pøedpoklady (napø.)

///////

Údaje o systému øízení jakosti
Údaje o technickém vybavení
Údaje o poètu zamìstnancù odborných profesí
Údaje o významných veøejných zakázkách v posledních 5 letech
Údaje o obchodním obratu v posledních 3 letech
Údaji o zpùsobu pojitìní
Údaji o pøedpokládaném podílu subdodavatelù
Údaji o zamìstnání odsouzených
Návrh SoD s podpisem statutárního zástupce

Nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

//////

ANO

V ........................................ dne ........................................

NE
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Pøíloha è. 1 - vzor H

ÈESTNÉ PROHLÁENÍ

Já níe podepsaný èlen/náhradník komise pro posouzení a hodnocení nabídek veøejné zakázky
na ............................................................................ vyhláené dne ......................., v Obchodním
vìstníku èíslo ...... / ....., pod znaèkou ............ - ..... / ..... èiním èestné prohláení o své
nepodjatosti ve vztahu k shora specifikované veøejné zakázce. Dále prohlauji, e jsem se
nepodílel na zpracování ádné z nabídek, které budou pøedloeny, nemám osobní zájem na
zadání shora specifikované veøejné zakázky ani mne nespojuje osobní, pracovní èi jiný obdobný
pomìr s uchazeèi shora specifikované veøejné zakázky.
Toto prohláení èiním na základì své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vùle a jsem
si vìdom vech následkù plynoucích z uvedení nepravdivých údajù.

V ........................................ dne ........................................
...........................................................
jméno a pøíjmení
...........................................................
rodné èíslo
...........................................................
pracovní zaøazení
...........................................................
podpis
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Pøíloha è. 1 - vzor I

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných v rámci obchodní veøejné soutìe na
......................
..............................
vyhláené v Obchodním vìstníku
èíslo ...... / ...... ze dne ..................., pod znaèkou ............ - ..... / .....
1. Komise pracovala ve sloení:
pøedseda ...............................................................
místopøedseda ...............................................................
èlenové ...............................................................
...............................................................
...............................................................
a bìhem své èinnosti se sela na ..... jednáních, z nich poøídila zápisy è. 1 a ............, které
jsou pøílohou è. 1 této zprávy.
2. Komise pøevzala k posouzení a hodnocení od zadavatele následující nabídky:
poøadové èíslo dle seznamu
Obchodní jméno, sídlo uchazeèe
pøijatých nabídek
............................................ ...........................................................................................................
............................................. ...........................................................................................................
............................................. ...........................................................................................................
............................................. ...........................................................................................................
............................................. ...........................................................................................................
............................................. ...........................................................................................................
(zde uvést vechny nabídky, které komise pøevzala k posouzení a hodnocení)
3. Vechny pøedloené nabídky splnily po obsahové stránce podmínky soutìe a postup vech
uchazeèù byl plnì v souladu se zásadami ochrany hospodáøské soutìe.
(pokud by nìkterá nabídka nesplnila po obsahové stránce podmínky soutìe nebo pokud by
postup nìkterého z uchazeèù byl v rozporu se zásadami ochrany hospodáøské soutìe, je zadavatel povinen tuto skuteènost uvést ve zprávì na tomto místì)
4. Komise pøi posuzování a hodnocení nabídek nevyuila ádných pøizvaných odborníkù ve smyslu
§ 34 odst. 2 zákona.
(pokud by komise postupovala jinak, musí tuto skuteènost uvést ve zprávì na tomto místì i s výsledky posouzení tìchto odborníkù)
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5. Komise navrhla zadavateli po posouzení vyøadit ze soutìe následující nabídky:
obchodní jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
dùvod vyøazení uchazeèe:
(tyto skuteènosti uvést u kadého z uchazeèù navrených k vyøazení)
6. Komise hodnotila následující nabídky:
Poøadové èíslo
Obchodní jméno
.......................... .............................................................
......................... ..............................................................
.......................... ..............................................................
.......................... ..............................................................

Sídlo
................................................
................................................
................................................
................................................

(zde musí komise uvést vechny nabídky, které hodnotila, tj. které po posouzení nebyly vyøazeny
a následnì vylouèeny zadavatelem)
7. Komise hodnotila nabídky na základì vyhláeného zpùsobu hodnocení takto:
(zde je nutné vést struèný popis hodnocení nabídek obdobnì jako ve vyhláení podmínek).
Pøílohu této zprávy tvoøí tabulky hodnocení jednotlivých nabídek.
8. Komise hodnotila jednotlivé nabídky s tímto výsledkem:
(zde je nutné uvést s jakým výsledkem byly hodnoceny jednotlivé nabídky vèetnì zdùvodnìní
výbìru nejvhodnìjí nabídky)
9. Komise sestavila podle výsledkù hodnocení následující poøadí nabídek:
Na prvním místì:
....................................................................................................................
(obchodní jméno a sídlo uchazeèe)
na druhém místì:
....................................................................................................................
na tøetím místì:
....................................................................................................................
na ......... místì:
....................................................................................................................
Skonèeno a podepsáno dne ...................... v ................ hod.
Podpisy èlenù komise:
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ZÁPIS è. 1 - Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných v rámci obchodní veøejné soutìe na
............................................................................................................
vyhláené v Obchodním vìstníku
èíslo ...... / ...... ze dne ..................., pod znaèkou ............ - ..... / .....

Komise ustavená zadatelem/ministrem spravedlnosti/vládou ÈR dne .......................................
pod è. j. .............................., byla svolána zadavatelem na své první zasedání dne ..........................
v ....................... hod. do budovy ........................................................................................
Pøítomni:
(zde je nutné uvést jména pøítomných èlenù komise, pokud se nìkterý èlen komise øádnì omluvil
uvést dùvod nepøítomnosti a jméno náhradníka)

Prùbìh jednání:
1. Komise zvolila za pøedsedu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ....................................
........................................................ a místopøedsedu ......................................................................
2. Pøedseda komise pøevzal od zadavatele následující nabídky uchazeèù:
poøadové èíslo dle seznamu
obchodní jméno, sídlo uchazeèe
pøijatých nabídek
........................................ ..........................................................................................
........................................ ..........................................................................................
........................................ ..........................................................................................
........................................ ..........................................................................................
........................................ ..........................................................................................
........................................ ..........................................................................................
(zde uvést vechny nabídky, které komise pøevzala k posouzení a hodnocení)
3. Pøedseda komise vyzval pøítomné èleny/náhradníky k podpisu èestného prohláení ve smyslu
§ 32 odst. 1 a pouèil je ve smyslu § 32 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Vichni pøítomní èestné prohláení podepsali a pøedali pøedsedovi komise.
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4. Komise pøi posouzení nabídek zjistila, e ......................................................................
(zde uvést vechny skuteènosti týkající se posouzení jednotlivých nabídek)
5. Komise navrhuje zadavateli po posouzení vyøadit ze soutìe následující nabídky:
obchodní jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
dùvod vyøazení uchazeèe:
(tyto skuteènosti uvést u kadého z uchazeèù navrených k vyøazení)
6. Komise se sejde k dalímu jednání po uplynutí zákonem stanovené lhùty pro podání námitek
uchazeèem zadavateli. Pøedseda komise bude jednotlivé èleny informovat o termínu a místì
jednání.
Skonèeno a podepsáno dne ...................... v ................ hod.
Podpisy èlenù komise:

V tomto zápisu mají právo èlenové komise odùvodnit svùj odchylný názor proti názoru vìtiny.

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. I
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ZÁPIS è. 2 - Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných v rámci obchodní veøejné soutìe na
......................................................
vyhláené v Obchodním vìstníku
èíslo ...... / ...... ze dne ..................., pod znaèkou ............ - ..... / .....

Pøedseda komise byl zadavatelem informován, e ádný z vylouèených uchazeèù nepodal
v zákonem stanovené lhùtì námitku. Komise byla tedy svolána pøedsedou na své druhé zasedání dne
............................ v ............. hod. do budovy ...............................................................................
Pøítomni:

(zde je nutné uvést jména pøítomných èlenù komise, pokud se nìkterý èlen komise øádnì omluvil
uvést dùvod nepøítomnosti a jméno náhradníka)
Prùbìh jednání:

1. Pøedseda komise vyzval pøítomné èleny/náhradníky, kteøí se nezúèastnili prvního jednání k podpisu èestného prohláení ve smyslu § 32 odst. 1 a pouèil je ve smyslu § 32 zákona è. 199/1994
Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù. Uvedení èlenové/náhradníci èestné prohláení podepsali
a pøedali pøedsedovi komise.
2. Komise pøistoupila k hodnocení následujících nabídek:
Poøadové èíslo
..........................
..........................
..........................
..........................

obchodní jméno
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

sídlo
................................................
................................................
................................................
................................................

(zde musí komise uvést vechny nabídky, které hodnotila, tj. které po posouzení nebyly vyøazeny
a následnì vylouèeny zadavatelem)
3. Komise hodnotila nabídky na základì vyhláeného zpùsobu hodnocení takto:
(zde je nutné vést struèný popis hodnocení nabídek obdobnì jako ve vyhláení podmínek).
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4. Komise sestavila podle výsledkù hodnocení následující poøadí nabídek:
Na prvním místì:
Na druhém místì:
Na tøetím místì:
Na ......... místì:

...............................................................................................................
(obchodní jméno a sídlo uchazeèe)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Skonèeno a podepsáno dne .................................... v ................ hod.

Podpisy èlenù komise:

V tomto zápisu mají právo èlenové komise odùvodnit svùj odchylný názor proti názoru vìtiny.

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. J
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Pøíloha è. 1 - vzor J

VYLOUÈENÍ UCHAZEÈE
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. ..................................
Obchodní jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ
Statutární orgán uchazeèe

V .................................... dne ......................

Vìc: Rozhodnutí o vylouèení uchazeèe z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi
Na základì ustanovení § ....... zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve
znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), Vás
vyluèuji
z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi na ................................................................................
vyhláené v Obchodním vìstníku èíslo ...... / ...... ze dne ................, pod znaèkou ......... - ..... / .....
Dùvodem vylouèení Vaí nabídky poøadové èíslo .................... je ...........................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
POUÈENÍ: Proti tomuto rozhodnutí je mono podat do 10 dnù od jeho doruèení námitky k zadavateli.
...........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele
Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
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Pøíloha è. 1 - vzor K

ZDÙVODNÌNÍ MIMOØÁDNÌ NÍZKÉ
NABÍDKOVÉ CENY
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. ...................................
Obchodní jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ
Statutární orgán uchazeèe

V .................................... dne ......................

Vìc: ádost o zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové ceny
Na základì ustanovení § 36 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek,
ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon), Vás ádám o zdùvodnìní mimoøádnì nízké
nabídkové ceny uvedené v nabídce Vámi podané do obchodní veøejné soutìe na ........................
.......................................................................................................... uveøejnìné v Obchodním
vìstníku èíslo ...... / ...... ze dne ..................., pod znaèkou ............ - ..... / ..... a pøijaté zadavatelem
pod poøadovým èíslem ............................. dne ......................................... Vyhotovené zdùvodnìní
doruète na adresu .................................................... nejpozdìji do ..................................
Pokud nepøedloíte poadované zdùvodnìní ve lhùtì shora uvedené, budete z dalí úèasti
v obchodní veøejné soutìi na základì ustanovení § 36 odst. 3 zákona vylouèen(i).

...........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
Lhùta stanovená zadavatelem pro pøedloení zdùvodnìní mimoøádnì nízké ceny nesmí být kratí
ne 7 dnù od doruèení výzvy.

èástka 2
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Pøíloha è. 1 - vzor L

ROZHODNUTÍ
zadavatele o výbìru nejvhodnìjí nabídky
Na základì zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci obchodní veøejné
soutìe na ........................................................................................................................................
vyhláené v Obchodním vìstníku èíslo ...... / ...... ze dne ................, pod znaèkou ......... - ..... / .....
rozhoduji,
e nabídkou nejlépe splòující kritéria vymezená v podmínkách obchodní veøejné soutìe, je
nabídka uchazeèe:
.......... obchodní jméno a sídlo uchazeèe ..........
Toto rozhodnutí odpovídá poøadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a
hodnocení nabídek.

V .................................. dne ..................
............................................................
podpis zadavatele
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Pøíloha è. 1 - vzor M

OZNÁMENÍ O VÝBÌRU
NEJVHODNÌJÍ NABÍDKY
obchodní jméno uchazeèe a sídlo uchazeèe
V ............ ......... dne ....... ......
È. j.: ........ / ......
Vìc: Oznámení o výbìru nejvhodnìjí nabídky
Na základì zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci obchodní veøejné
soutìe na ......................................................................... vyhláené dne ................., v Obchodním vìstníku èíslo ...... / ......, pod znaèkou ............ - ..... / ....., zadavatel rozhodl, e:
- nabídkou, nejlépe splòující kritéria vymezená v podmínkách obchodní veøejné soutìe, je
nabídka uchazeèe:
obchodní jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
- nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek obchodní veøejné soutìe umístila ve druhém
poøadí, je nabídka uchazeèe:
obchodní jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
- nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek obchodní veøejné soutìe umístila ve tøetím
poøadí, je nabídka uchazeèe:
obchodní jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
Toto rozhodnutí odpovídá poøadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
POUÈENÍ : Proti tomuto rozhodnutí je mono podat do 10 dnù od jeho doruèení námitky k zadavateli.

..........................................................
podpis zadavatele
Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. N
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Pøíloha è. 1 - vzor N

VÝZVA K PØEDLOENÍ DOKLADÙ
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. ..................................
Obchodní jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ
Statutární orgán uchazeèe

V .................................... dne ......................

Vìc: Výzva pro vybraného uchazeèe k pøedloení dokladù
Na základì ustanovení § 38 odst. 4 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek,
ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), Vás
vyzývám
jako vybraného uchazeèe v rámci obchodní veøejné soutìe na ......................................................
vyhláené dne ................., v Obchodním vìstníku èíslo ...... / ......, pod znaèkou .......... - ..... / .....,
k pøedloení dokladù dle § 2c zákona.
......................................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
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Pøíloha è. 1 - vzor O

VYLOUÈENÍ UCHAZEÈE
PRO NEPØEDLOENÍ DOKLADÙ
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. ..................................
Obchodní jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ
Statutární orgán uchazeèe

V .................................... dne ......................

Vìc: Rozhodnutí o vylouèení uchazeèe z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi
Na základì ustanovení § 38 odst. 4 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve
znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), Vás
vyluèuji
z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi na .....................................................................................
vyhláené dne...................., v Obchodním vìstníku èíslo ...... / ......, pod znaèkou ........ - ..... / ......
Dùvodem vylouèení Vaí nabídky poøadové èíslo .......... je nedoloení dokladù dle § 2c
zákona v zákonem stanovené lhùtì.
POUÈENÍ :

Proti tomuto rozhodnutí je mono podat do 10 dnù od jeho doruèení námitky
k zadavateli.

...........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. P
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Pøíloha è. 1 - vzor P

UVOLNÌNÍ JISTOTY
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. ..................................
Obchodní jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ
Statutární orgán uchazeèe

V .................................... dne ......................

Vìc: Rozhodnutí zadavatele o uvolnìní jistoty
Na základì ustanovení § 25 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek,
ve znìní pozdìjích pøedpisù Vám
uvolòuji sloenou jistotu.
Vae nabídka se umístila na .......... poøadí, a z tohoto dùvodu Vám v rámci stanovené lhùty
uvolòuji jistotu sloenou formou bankovní záruky. V pøíloze Vám vracím originál bankovní
záruky, jeho kopii zakládám do Vaí nabídky.

...........................................................
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
Obdobnì lze postupovat pøi dalích dùvodech uvolnìní jistoty.
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Pøíloha è. 1 - vzor Q

ZPÙSOBY ZADÁVÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK

Jde-li o nemovitost s výjimkou
nájmu, nebo soubor strojù a zaøízení
(bez DPH)

V ostatních
pøípadech
(bez DPH)

Zpùsob zadání

do 500 000 Kè

do 500 000 Kè

§ 49b - veøejné zakázky malého
rozsahu - nákup moný pøímo

do 2 500 000 Kè

do 1 000 000 Kè

§ 49a - zjednoduené zadánívyádat nabídky nejménì od 3
zájemcù

do 20 000 000 Kè

do 5 000 000 Kè

§ 49 odst. 1 - výzva více
zájemcùm - vyádat nabídky
nejménì od 5 zájemcù

nad 20 000 000 Kè

nad 5 000 000 Kè

Obchodní veøejná soutì

---

---

§ 50 - výzva jednomu zájemci k
podání nabídky

---

---

§ 49 odst. 2 - výzva více
zájemcùm k podání nabídky nejménì 3 zájemcùm (resp. vem)

èástka 2

Instrukce è. 11, pøíloha è. 1 vz. R
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Pøíloha è. 1 - vzor R

PØEHLED LHÙT
Lhùty
pøi zadávání
nejménì 14 dnù
k podání nabídky v pøípadì výzvy více zájemcùm (§49 odst. 6)
do 12 mìsícù od splnìní výzva jednomu zájemci k podání nabídky v pøípadì dodateèné nebo
veøejné zakázky
opakované veøejné zakázky, pokud svým rozsahem nepøekroèí 50%
ceny pùvodní veøjné zakázky (§50 odst. 1)
nejménì 36 dnù
soutìní lhùta u obchodní veøejné soutìe (§7 odst. 1)
nejménì 14 dnù
lhùta pro podání nabídky pøi výzvì více zájemcùm (§49 odst. 6)
nejménì 21 dnù
lhùta pøi veøejné obchodní soutìi mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do dokumentace (§5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek
do 90 dnù
zadávací lhùta obchodní veøejné soutìe (§8 odst. 2)
do 30 dnù
lhùta po kterou jsou uchazeèi výzvy více zájemcùm svými nabídkami
vázáni (§49 odst. 7)
o 30 dnù
prodlouení lhùty po kterou jsou uchazeèi výzvy více zájemcùm svými nabídkami vázáni uchazeèi, který pøedloil nejvhodnìjí nabídku
(§49 odst. 7)
o 90 dnù
prodlouení zadávací lhùty u veøejných zakázek, na kterých se finanènì podílejí programy zahranièní pomoci (§8 odst. 2)
Lhùty
u ustanovení týkající se kvalifikace
do 7 dnù
uchazeèi mohou poadovat na zadavateli upøesòující informace k prokazování dalích kvalifikaèních pøedpokladù (§2a odst. 3)
v posledních 3 letech uchazeè nebyl disciplinárnì potrestán podle zvlátních pøedpisù upravujících výkon odborné èinnosti (§2b písm. b)
do 90 dnù
do 6 mìsícù
do 14 dnù
do 25 dnù pøed uplynutím soutìní lhùty
Lhùty
do 7 dnù po oznámení
nejvhodnìjí nabídky
do 7 dnù po uzavøení
smlouvy
do 7 dnù od doruèení
oznámení

stáøí výpisu z obchodního rejstøíku, kterým se prokazuje uchazeè (§2c
odst. 2)
stáøí trestního rejstøíku, kterým se prokazuje uchazeè (§2c odst. 2)
musí uchazeè ohlásit zadavateli zmìny v kvalifikaci (§2d)
lhùta pro oznámení výsledku pøedkvalifikaèního øízení (§21 odst. 2)
u ustanovení týkající se jistoty
uvolnìní jistoty uchazeèù, kteøí se umístili pøi hodnocení nabídek na
ètvrtém a dalím poøadí (§25 odst. 2)
zadavatel uvolní jistotu uchazeèe, jeho nabídka byla vyhodnocena
a vybrána jako nejvhodnìjí a souèasnì i jistoty uchazeèù, kteøí se
umístili pøi hodnocení nabídek ve druhém a tøetím poøadí (§25 odst. 2)
je povinen uchazeè, jeho námitce zadavatel vyhoví poadovanou jistotu opìtovnì sloit (§25 odst. 8)
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v prùbìhu obchodní veøejné soutìe
soutìní lhùta (§7 odst. 1)
lhùta mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do dokumentace
(§ §5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek
do 90 dnù
zadávací lhùta (§8 odst. 2)
více ne 7 dnù od
lhùta, ve které je uchazeè povinen pøedloit zdùvodnìní mimoøádnì nízdoruèení výzvy
ké nabídkové ceny (§36 odst. 1)
do 3 dnù pøed podpi- lhùta pro pøedloení dokladù podle §2c v rozhodnutí zadavatele o výbìru
sem smlouvy
nejvhodnìjí nabídky (§38 odst. 4)
do 14 dnù po skonèení je zadavatel povinen na ádost uchazeèe, jeho nabídky nebyla pøijata,
zadávací lhùty
vrátit vzorky a ukázky nebo jejich èásti, které byly souèástí nabídky
(§39a)
do 30 dnù od uplynutí je zadavatel povinen uzavøít pøíslunou smlouvu s uchazeèem, jeho nazadávací lhùty
bídky byla vybrána jako nejvhodnìjí. O tuto dobu se prodluuje lhùta,
po kterou je vybraný uchazeè svou nabídkou vázán. Souèasnì se prodluuje zadávací lhùta uchazeèùm umístìným ve druhém a tøetím poøadí,
a to a do doby vyplývající z §41 (§40 odst. 1)
Lhùty
ve dvoustupòové obchodní veøejné soutìi
nejménì 52 dnù
soutìní lhùta pro první stupeò (§44)
do 30 dnù pøed uply- výzva zadavatele k jednání k upøesnìní zadání (§45 odst. 2)
nutím soutìní lhùty
pro I. Stupeò
do 25 dnù pøed uply- zadavatel odele zájemcùm zpøesnìné podmínky soutìe, popøípadì zanutím soutìní lhùty dávací dokumentace (§45 odst. 3)
do 7 dnù od doruèení uchazeè potvrdí zadavateli svou úèast ve II. stupni obchodní veøejné souvýzvy
tìe (§47 odst. 3)
Lhùty
v ustanovení o námitkách
do 10 dnù po doruèení podání námitek uchazeèem zadavateli (§55)
oznámení o úkonech
zadavatele nebo doruèení oznámení o výbìru
do 10 dnù od doruèení pøezkoumání námitek zadavatelem (§56 odst. 1)
zadavateli
do 10 dnù od doruèení podání návrhu uchazeèe na pøezkoumání rozhodnutí zadavatele, jedno
rozhodnutí zadavatele orgánu dohledu a jedno zadavateli (§56 odst. 1)
do 4 let ode dne, kdy do- zahájení øízení z vlastního podnìtu orgánem dohledu (§57 odst. 1)
lo k poruení zákona
do 7 dnù od obdrení je zadavatel povinen zaslat orgánu dohledu dokumentaci o zadání
návrhu
veøejné zakázky, vèetnì nabídek úèastníkù øízení (§58) a své stanovisko
k návrhu (§57 odst. 3)
do 7 dnù po obdrení mohou uchazeèi od soutìe odstoupit (§57 odst. 4)
oznámení
do 7 dnù po obdrení je zadavatel povinen uchazeèi, který odstoupil ze soutìe, vrátit jistotu
jejich oznámení
(§57 odst. 4)

èástka 2

Lhùty
do 1 roku ode dne, kdy se ororgán dohledu dozvìdìl, e zazadavatel poruil ustanovení
zákona nejpozdìji vak do
3 let ode dne, kdy dolo k tomuto poruení.
do 4 mìsícù od zjitìní nesplnìní povinnosti do 1 roku
od uplynutí doby urèené ke
splnìní
nejdéle na 5 let
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v ustanovení o sankcích
Mùe orgán dohledu uloit pokutu pøi poruení ustanovení zákona
do výe 1% ceny zakázky (§62 odst. 1)

uloení pokuty orgánem dohledu pøi nepøedloení poadovaných
informací a podkladù, nebo nedostavení se k naøízenému ústnímu
jednání, pøi nesplnìní vykonatelného rozhodnutí (§62 odst. 4)

vylouèí orgán dohledu pøísluného uchazeèe z úèasti pøi zadávání,
je-li zamìstnanec uchazeèe pravomocnì odsouzen pro trestný èin
(§63 odst. 1)
Lhùty
Ostatní
do 15 dnù od uzavøení smlou- zale zadavatel orgánu dohledu Evidenèní list veøejné zakázky
vy
(§64a odst. 1)
do 15 dnù ode dne splnìní ve- lií-li se cenové údaje od skuteèného stavu o více ne 10% je zadaøejné zakázky
vatel povinen odeslat orgánu dohledu Evidenèní list veøejné zakázky s údaji vyplnìnými podle skuteènosti (§64a odst.3)
do 30 dnù od uzavøení smlou- zadavatel zveøejní v Obchodním vìstníku a na centrální adrese údavy nebo zruení soutìe
je o uchazeèi s ním byla smlouva uzavøena nebo o zruení obchodní veøejné soutìe (§ 64a odst. 2)
po dobu 5 let
je zadavatel povinen archivovat dokumentaci o zadání, vèetnì podaných nabídek uchazeèù, s výjimkou vzorkù a ukázek (§64b)
do 3 dnù
musí být potvrzen písemnì úkon uèinìný zadavatelem nebo uchazeèem telefonicky, popøípadì faxem nebo dálnopisem (§68 odst. 3)
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èástka 2

Pøíloha è. 1 - vzor S

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIOVEN
(stav k 1.1.2000)
èíslo
pojiovna
telefon
fax
øeditel
adresa
111
Veobecná zdravotní pojiovna ÈR
02/221 63 111
02/29 07 03
Ing. Jiøina Musílková (ústøední øeditelka)
Praha 2, Karlovo nám. 8, 128 25
201
Vojenská zdravotní pojiovna
02/663 11 911
02/663 10 723
Ing. Frantiek Beránek (generální øeditel)
Praha 9, Drahobejlova 1404, 190 00
205
Hutnická zamìstnanecká pojiovna
069/292 88 08
069/292 98 16
Ing. Zdenìk Vroina (øeditel)
Ostrava, Jeremenkova 11, 703 00
207
Oborová zdravotní pojiovna bank a poj.
02/83 022 139
02/80 12 22
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (generální øeditel)
Praha 7, Tusarova 36, 170 61
209
Zamìstnanecká pojiovna koda
0326/81 80 18
0326/81 80 88
Ing. Darina Ulmanová (øeditelka), tel.: 0326/81 80 19-20
Mladá Boleslav, Husova 212, 293 01
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211
Zdravotní pojiovna Ministerstva vnitra ÈR
02/7273 7566
02/7273 2430
Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. (ústøední øeditel)
Praha 10, Na Mièánkách 2, 101 00
213
Revírní bratrská pokladna
069/62 56 111
069/62 44 701
JUDr. Petr Vanìk (øeditel)
Ostrava, Michálkovická 108, 710 15
217
Zdravotní pojiovna METAL-ALIANCE
0312/62 76 78
0312/62 93 23
Vladimír Kothera (generální øeditel), tel.: 0312/62 95 53
Kladno, Èermákova 1951, 272 00
222
Èeská národní zdravotní pojiovna
02/6138 7111
02/6138 7110
MUDr. Jiøí Bek (øeditel), tel.: 02/613 87 951-3
Praha 4, Pod viòovkou 1661/25 Vachalová
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