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Příloha 1 ke úvodní zprávě ke Komponentu 3

Přehled kategorií smluv a možnosti využití soutěžního dialogu u jednotlivých kategorií podle směrnice 2004/18/ES
Obecný druh
veřejných
zakázek

Podtyp
veřejných
zakázek

Koncesní
varianta
podtypu

Oficiální definice typu smlouvy

jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty
a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací,
dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice.
jsou veřejné zakázky, jejichž předmětem je buď provedení, nebo projekt i provedení stavebních
prací vztahujících se k jedné z činností uvedených v příloze I této směrnice nebo stavby nebo
provedení stavby, která odpovídá požadavkům stanoveným veřejným zadavatelem, jakýmikoli
prostředky. "Stavbou" se rozumí výsledek souboru stavebních nebo stavebně inženýrských prací,
který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci.

Veřejná zakázka
Veřejné
zakázky
na
stavební
práce
Koncese na
stavební
práce
Veřejné
zakázky
na služby

Koncese na
služby

smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na stavební práce s tou výjimkou, že protiplnění za
provedení stavebních prací spočívá buď výhradně v právu využívat stavbu nebo v tomto právu
společně s platbou
veřejné zakázky jiné než veřejné zakázky na stavební práce nebo na dodávky, jejichž předmětem
je poskytování služeb uvedených v příloze II. této směrnice Veřejná zakázka, jejímž předmětem
jsou jak výrobky, tak služby ve smyslu přílohy II této směrnice, se považuje za "veřejnou zakázku
na služby", pokud hodnota daných služeb překračuje hodnotu výrobků zahrnutých touto
zakázkou. Zakázka, jejímž předmětem jsou služby uvedené v příloze II této směrnice a která
zahrnuje činnosti uvedené v příloze I této směrnice pouze jako vedlejší součást hlavního
předmětu zakázky, se považuje za veřejnou zakázku na služby.
smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na služby s tou výjimkou, že protiplnění za
poskytnutí služeb spočívá buď výhradně v právu využívat služby, nebo v tomto právu společně s
platbou.

veřejné zakázky jiné než veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je koupě, koupě
najaté věci, nájem nebo koupě na splátky výrobků, s předkupním právem nebo bez něho.
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje
rovněž umísťovací a instalační práce, se považuje za "veřejnou zakázku na dodávky".

Veřejné
zakázky
na
dodávky
Žádná
koncesní
varianta

Rozsah
aplikace
ustanovení
Směrnice

Soutěžní dialog možno
aplikovat při zadávání
složitého* projektu?

Směrnice se na
ně vztahuje
úplně

Ano

Platí určitá
ustanovení
Směrnice
Směrnice se na
ně vztahuje
úplně

Ano

Platí určitá
ustanovení
Směrnice

Není povinné. Je třeba
řídit se zásadami
stanovenými ve Smlouvě
o ES. Lze říci, že SD lze
použít dle jednotlivých
případů.
Ano

Směrnice se na
ně vztahuje
úplně

Ano
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1A . Jedná se o veřejnou zakázku?

ne

EU Směrnice 2004/18/ES: vývojový graf rozhodování, zda je
případně možné použít soutěžní dialog

Směrnice se neaplikuje; pouze
dodržování zásad stanovených v
Smlouvě o ES. Dle míry složitosti
smlouvy jsou k dispozici různé způsoby
zadávání.

ano

2A. Jedná se o veřejnou zakázku na
stavení práce?

ne

ano

2B. Jedná se o veřejnou zakázku
na dodávky?

Jedná se o veřejnou
zakázku na služby?

ne

ano

ne

2C. Může být veřejná zakázka na
dodávky považována za složitou *?

ne

ano

3A. Lze smlouvu na stavební práce
kvalifikovat jako koncesi?

ne

ano

4A. Lze koncesi na stavební práce
považovat za složitou*?

2D. Lze veřejnou zakázku na služby
považovat za koncesi?

2E. Lze veřejnou zakázku na služby
považovat za složitou*?

ano

ano

Směrnice se neaplikuje;
pouze dodržování zásad
stanovených v Smlouvě o
ES. Dle míry složitosti
smlouvy jsou k dispozici
různé způsoby zadávání.

ne

3B. Lze veřejnou zakázku na
stavební práce považovat za
složitou*?

ano

ano

Je možné využít
soutěžního
dialogu při
zadávací řízení

Běžný působ
zadání zakázky
ne

ne

* termín “složitý” zde znamená: technicky složitý, nebo se složitým právním či finančním uspořádáním smlouvy

