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Odpověď na žádost o poskytnutí informace  
 
Vážená paní předsedkyně, 
 
město Příbram, Městský úřad Příbram, Odbor práva a veřejných zakázek, obdržel dne 19.12.2022 žádost 
žadatele o informaci  

• kopii vnitřního předpisu k postupům a rozdělení kompetencí v rámci úřadu při zadávání veřejných 
zakázek 

• rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek mezi úředníky a politiky.  
 
Na základě výše uvedeného Vám informaci poskytujeme (dle členění v žádosti):  
 
1. Povinný subjekt poskytuje směrnici č. 1/2021 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek (dále 

směrnice). 

2. Nastavení kompetencí 

• vedoucí odboru jsou ve smyslu směrnice oprávněni zadávat zakázky do 50 000 Kč bez DPH 

včetně – přímé zadání čl. 2 směrnice;  

• místostarostové a tajemník jsou ve smyslu směrnice oprávněni zadávat zakázky do 250 000, Kč 

bez DPH včetně u dodávek a služeb, respektive 500 000 Kč bez DPH včetně u stavebních prací 

– čl. 3 směrnice;  

• starosta je ve smyslu směrnice oprávněn zadávat zakázky II kategorie – čl. 3 směrnice; 

• rada města  - je oprávněna vykonávat funkci zadavatele u všech VZMR v otevřené výzvě – 
čl. 4 směrnice, 

- je dle zbytkové kompetence uvedené v zákoně o obcích oprávněna vykonávat 
funkci zadavatele ve všech případech zakázek ve smyslu zákona, pokud si konkrétní kompetenci 
výslovně nevyhradí zastupitelstvo města. 

Pro úplnost uvádíme 

- stálou hodnotící komisi ve smyslu směrnice tvoří 3 zástupci politického vedení 
a jeden úředník  

- hodnotící komise pro zákonné zakázky je stanovována ke každé zakázce 
zvlášť, tvoří ji zpravidla zástupce politického vedení, vedoucí odborného útvaru, odborný garant, 
administrátor a další osoby (odborníci v oboru apod.)     

 
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že úhradu dle § 17 citovaného zákona nevyžadujeme. 
 
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webu města (http://www.pribram.eu) 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Radka Škubalová 
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek 
 
Příloha - směrnice č. 1/2021 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 

Oživení, z.s. 

Mgr. Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně 

Muchova 13  

160 00 Praha 6 

 


