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Svazek a jeho personální obsazení

• Založení svazku: prosinec 2012

• Složení svazku

• 12 členských obcí I. typu (14 členských obcí)

• s celkovým počtem cca 8 300 obyvatel (9 650 obyvatel)

• Personální obsazení

• V prvních dvou letech svazek zaměstnával pouze 1 zaměstnance na DPP.

• Od roku 2015 se počet zaměstnanců postupně měnil, a to zejména v
souvislosti s realizací dotačních projektů svazku a posléze i s rozvojem
hospodářské činnosti. Tím postupně docházelo k rozšiřování spektra
poskytovaných služeb.

• Aktuálně svazek zaměstnává celkem 5 zaměstnanců
• z toho 2 zaměstnanci se zabývají VZ



Činnost svazku

• Odborné poradenství především v oblasti platné legislativy

• Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

• Přednášková činnost

• Projektové a dotační poradenství

• Zpracování a administrace žádostí o dotaci (krajské, národní i evropské zdroje)

• Zpracování zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení

• Správa profilu zadavatele členských obcí

• Realizace společných projektů členských obcí

• Podpora společenského života



Oblasti realizovaných veřejných zakázek malého rozsahu 

• výstavba a rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových hřišť a tělocvičen

• výstavba a opravy komunikací

• výstavba chodníků

• rekonstrukce, opravy, výstavba i demolice budov

• výstavby a rekonstrukce učeben, vybavení učeben, navyšování kapacity škol

• opravy drobných sakrálních staveb

• nákupy zemědělské techniky, dopravních automobilů, osobních automobilů

• pořízení věcného vybavení pro JSDHO

• svoz a likvidace SKO, svoz a využití separovaného odpadu, poskytování telekomunikačních služeb

• zpracování průkazů energetické náročnosti budov

• zpracování plánů rozvoje sportu, pasportu pozemních komunikací, VO, hřbitovů

• a další…



Realizované veřejné zakázky malého rozsahu v číslech

Období Dodávky Služby Stavební práce
Vysoutěžená 

cena bez DPH
celkem

2016 - 2019 15 33 25 51 386 541 Kč



Výhody zadání VZ prostřednictvím svazku

• Komplexní řízení projektu svazkem 
• projektové a dotační poradenství, zpracování žádostí o dotaci, konzultace s poskytovateli dotace

• zajištění komplexní realizace VZ (včetně konzultací na místě)

• zveřejnění smluv a skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele 

• dotační management

• Odborné personální vybavení svazku
• projektoví manažeři

• specialisté na veřejné zakázky

• pravidelná školení zaměstnanců

• zkušenosti z bohaté praxe obcí

• více odborníků – větší možnost vzájemných konzultací (např. zamyšlení se nad VZ již při nastavení 
projektu)

• Nízká cena

• Pojištění svazku

• Úspora času a energie starosty obce



Personální vybavení obcí na administraci VZ

• Obec I. typu 

• Personální obsazení

• starosta + účetní (příp. + administrativní pracovnice)

• Dokumentaci pro VŘ zpracovává 

• sám starosta

• externí subjekt (specializovaná firma, DSO)

• Obec II. a III. typu

• Personální obsazení 

• Starosta + místostarosta + tajemník + odbory úřadu

• Dokumentaci pro VŘ zpracovává

• úředník příslušného odboru (např. odbor investic)

• Externí subjekt (specializovaná firma, DSO)



Finanční náklady obcí na administraci VZ

Administrující
subjekt

VZMR 
bez dotace

VZMR 
s dotací

ZPŘ
bez dotace

ZPŘ
s dotací

Obec 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

DSO MSL 0 Kč - 5 000 Kč 0 Kč - 10 000 Kč 25 000 Kč 40 000 Kč

Společnost v 
Pardubickém 
kraji

20 000 Kč 25 000 Kč 55 000 Kč – 80 000 Kč

Společnost v 
Královéhradeckém 
kraji

27 000 Kč – 30 000 Kč 39 500 Kč – 44 000 Kč

Společnost v 
Jihomoravském 
kraji

30 000 Kč 80 000 Kč



Úskalí zadávání VZMR, aneb na co si dát nejvíce pozor?

• Stanovení předpokládané hodnoty VZ (funkční celek a časová 
souvislost)  

• Stanovení režimu veřejné zakázky

• U VZ projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků mohou 
vstoupit do hry kromě zákona i další závazná pravidla pro zadávání VZ

• Dodržování zásad, uvedených v § 6 ZZVZ (transparentnost, přiměřenost, 
rovné zacházení a zákaz diskriminace)

• Srozumitelná a kvalitní dokumentace k VŘ

• Dostatečně dlouhé lhůty

• Návrh smlouvy ideálně součástí dokumentace k VŘ

• Zveřejnění smlouvy, dodatků, skutečně uhrazené ceny díla na profilu 
zadavatele v souladu se zákonem



Děkuji za pozornost.

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka
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