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ÚSTECKÝ KRAJ 

ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 
 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN 
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

ÚSTECKÉHO KRAJE  
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017.  

 
I. 

 
1. Příloha č. 1a) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje, mimo zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, se mění takto: 

 
     Článek XII. odst. 10 po změně zní: 
      „10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních 

prací organizací: 
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací 

do částky, která nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),  

 
b)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, 
za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast 
investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a  ZZVZ, 

 
c)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
d)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady 
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a  ZZVZ, 

 
e)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu 
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 
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             f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení 
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, 
z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat 
k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast 
nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky 
zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při 
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a 
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek 
podle § 72 odst. 4 ZZVZ, 

 
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 

předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit 
právní jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, 
dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě 
předchozího souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o 
zadání veřejné zakázky. 

 
 
 
2. Příloha č. 1b) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 
 
      Článek XII. odst. 10 po změně zní: 

„10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních 
prací organizací: 

a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací 
do částky, která nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),  
 

b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 
než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, 
za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast 
investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
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oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace ZZVZ,  
 

d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 
než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady 
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 
 

e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 
vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu 
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace ZZVZ, 
 

f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení 
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, 
z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat 
k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast 
nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky 
zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při 
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a 
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek 
podle § 72 odst. 4 ZZVZ, 
 

g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly 
svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní 
jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či 
služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího 
souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání 
veřejné zakázky. 
 

 
3. Příloha č. 1c) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 
 
     Článek XII. odst. 10 po změně zní: 

„10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních 
prací organizací: 

 a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací 
do částky, která nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),  

 
b)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, 



Příloha č. 1 
 

4 
 

za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast 
investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
c)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,  

 
d)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady 
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
e)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu 
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
  f)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení 

podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení 
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, 
z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat 
k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje 
zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího 
řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast 
nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího 
řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ, 

 
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 

předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly 
svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní 
jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či 
služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího 
souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné 
zakázky. 

 
 
4. Příloha č. 1d) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje se mění takto: 
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     Článek XII. odst. 10 po změně zní: 
„10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních 

prací organizací: 
  
  a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací 

do částky, která nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),  

 
b)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, 
za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast 
investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
c)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,  

 
d)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 

než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady 
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
e)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 

vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu 
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
  f)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení 

podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení 
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, 
z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat 
k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje 
zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího 
řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast 
nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího 
řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ, 
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g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly 
svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní 
jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či 
služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího 
souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné 
zakázky. 

 
II. 

 
      Změna pravidel je účinná dnem 1. 1. 2019. 
 

 


