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1. Aktualizace náležitostí dokladování v rámci kontroly výdajů 

 

Metodický pokyn aktualizuje pravidla dokladování u některých typů výdajů. Následující 

textace aktualizuje 2. odst. kap. 5.1 na str. 35 Příručky pro české kooperační partnery – 

realizace projektu: 

 

V případě výdajů na Externí odborné poradenství a služby a výdajů na vybavení a investice 

kooperační partneři nepředkládají doklady, pokud hodnota jednoho konkrétní 

výdaje/účetního dokladu je nižší než 400 EUR (takové výdaje se pouze uvedou do soupisky 

výdajů), respektive doklady jsou předkládány až na výzvu Kontrolora v rámci tzv. formální 

kontroly (kontrola výdajů pod 400 EUR je prováděna na vzorku; viz Náležitosti dokladování). 

Pokud bude mít Kontrolor pochybnosti o způsobilosti jakéhokoliv výdaje, vyžádá si od 

kooperačního partnera v průběhu kontroly doklady nad rámec stanoveného vzorku. 
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2. Aktualizace kap. 4. 2 Výběr dodavatele, veřejné zakázky 
 

V souvislosti s aktualizací Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek 

(MPZVZ), který nově upravuje, že příjemci nejsou povinni postupy upravenými v MPZVZ 

zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než: 

 

a) 400500 000,- Kč bez DPH nebo  

b) 5002 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 

000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce, pokud, že je 

zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a 

zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, 

 

 

byly v kap. 4.2 Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu nahrazeny 

původní limity odkazem na kap. 5, čl. 5.3 MPZVZ. Zároveň byla přidána poznámka pod 

čarou informující o tom, kde je MPZVZ zveřejněn.  

 

 

 

a) V kap. 4.2.1 „Aplikované předpisy a obecné zásady“ na str. 20 doplněna 

poznámka pod čarou odkazující na Metodický pokyn pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014–2020: 

 

 

V případě českých KP je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu: 

 se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (v případě zakázek 

vyhlášených do 30. 9. 2016 včetně), resp. se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (v případě zakázek vyhlášených od 1. 10. 2016) a 

s nimi souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy; 

 v případě, veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné 

zakázky malého rozsahu) je KP povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro 

oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020*. 

 

Metodický pokyn je zveřejněn na adrese: https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-

2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek. 
 

 
 

b) V kap. 4.2.3, podkap. „Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení“ na str. 20 

aktualizován následující odst.:  

 

U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po podpisu Smlouvy o podmínkách 

realizace projektu a jejichž hodnota je vyšší než hodnota uvedená v kap. 5, čl. 5.3 

Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020, je KP 

https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek
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před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému kontrolorovi ke kontrole 

následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě):  

a│ zadávací dokumentaci, příp. výzvu (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace); 

b│ kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace 

(uvedení z jakých údajů a informací KP vycházel při stanovování předpokládaných 

cen). 

 

c) V kap. 4.2.3, podkap. „Kontrola po podpisu smlouvy s dodavatelem“ na str. 23 

aktualizován následující odst.: 

 

Dále se výše uvedené postupy netýkají zakázek, které jsou v projektu vykazovány pouze 

částečně, např. zadávací řízení na spotřební materiál, a to za splnění podmínky, že součet 

výdajů uplatňovaných v projektu nepřesáhne hodnotu uvedenou v kap. 5, čl. 5.3 Metodického 

pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020. 
 

  


