
1 

 

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FAKULTAMI VYSOKÝCH ŠKOL 
 

Vzhledem k častým dotazům na možnost zadávání zakázek na dodávky, služby či 

stavební práce přímo fakultami vysokých škol předkládá odbor řízení OP VK 

následující stanovisko k této problematice: 

Fakulty vysokých škol nejsou právnickými osobami a tedy ani zadavateli veřejných zakázek 

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., a tedy ani závazných Postupů pro zadávání zakázek při 

pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK. Nicméně 

fakulty představují organizační složky vysokých škol, hospodařící s vlastními prostředky a 

v praxi běžně zadávají veřejné zakázky vztahující se k jejich potřebám samostatně. Řídící 

orgán OP VK tuto skutečnost akceptuje a sdílí názor, že v případech, kdy je fakultě na 

základě statutu veřejné školy svěřena pravomoc k zadávání zakázek a současně mohou 

samostatně hospodařit s finančními prostředky, a kdy se zakázka vztahuje pouze k potřebám a 

činnosti fakulty a fakultě není známa skutečnost, že by v dohledné době byla vypsána zakázka 

na stejné, nebo obdobné plnění na úrovni právnické osoby (Vš), je možné akceptovat zadání 

zakázky na úrovni fakulty.  

V případech, kdy je to možné, je však nutné zadávat zakázky na úrovni právnické osoby (Vš) 

a odlišnosti v požadavcích fakult uspokojit za použití postupu dle §89, nebo §98 zákona č. 

137/2006 Sb. 

Řídící orgán OP VK považuje za nezbytné upozornit všechny dotčené subjekty, že samostatné 

zadávání zakázek fakultami v současné době nemá rozhodovací praxí potvrzenou oporu 

v platné legislativě a ŘO jej tedy doporučuje využívat jen ve výjimečných a odůvodněných 

případech. Řídící orgán OP VK rovněž upozorňuje na skutečnost, že příjemcem dotace je 

právnická osoba (Vš) a případné pochybení v zadávání zakázek fakultami může mít negativní 

dopady na právnickou osobu (Vš) jako celek. 

V případě, že fakulta zadává samostatnou zakázku v rámci projektu OP VK, předloží 

poskytovateli podpory čestné prohlášení. Čestné prohlášení podepisuje děkan fakulty, která 

zadává samostatnou zakázku. Čestné prohlášení obsahuje alespoň: 

1. Prohlášení, že fakulta je v rámci právnické osoby (VŠ) zmocněna k samostatnému 

zadávání zakázek. 

2. Prohlášení, že zadání zakázky fakultou není obcházením zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách a závazných pravidel OP VK a že hodnota zakázky byla 

stanovena v souladu s §13 zákona č. 137/2006 Sb. 

3. Prohlášení, že fakultě není v době zadání zakázky známa skutečnost, že v rámci 

právnické osoby (VŠ) bude zadána ve stejném účetním období zakázka se stejným či 

obdobným plněním, či s přímou vazbou na tuto zakázku. 
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4.  Podrobný popis důvodů, proč není vhodné zadat zakázku centrálně na úrovni 

právnické osoby (VŠ). 

5. Prohlášení, že fakultě není známa skutečnost, že by takto zadávaná zakázka byla 

v rozporu se zásadami hospodárnosti či transparentnosti zadávání zakázek. 

6. Prohlášení, že fakulta si je vědoma skutečnosti, že v případě netransparentnosti, popř. 

pokusu o zneužití samostatného zadávání zakázek fakultou, nebude zadávací řízení 

považováno za provedené v souladu se závaznými Postupy pro zadávání zakázek při 

pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK a 

náklady spojené se zakázkou budou považovány za nezpůsobilé. 


