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1. Předmět aktualizace 
Metodickým pokynem je aktualizována: 

− Příloha č. 4a – Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší 
hodnotou („Postupy“) 

− Příloha č. 4b – Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013 („Doplňující výklad“) 

Změny v obou přílohách byly provedeny v souvislosti s platností Závazných postupů pro zadávání 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014) zpracovaných 
Národním orgánem pro koordinaci (NOK) v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, které byly 
aktualizovány na základě Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19.12.2013, kterým se stanoví a 
schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných 
Unií v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a dále také v souvislosti s 
platností nového občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.). 

2. Platnost změn 
Nové postupy (příloha č. 17a) jsou platné pro všechna výběrová řízení zahájená 1. 6. 2014 nebo 
později.  

Doplňující výklad (příloha č. 17b) je platný od 1. 6. 2014 pro všechna výběrová řízení, která byla 
zahájena 1. 6. 2014 nebo později. Výjimkou je příloha č. 1, která je platná i pro výběrová řízení 
zahájená i před 1. 6. 2014. 

3. Nové znění 
Změny jsou barevně vyznačeny v příloze. 

 

 

Přílohy MP 
− Příloha č. 4a – Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší 

hodnotou („Postupy“) – finální verze (pdf) a verze se zvýrazněnými změnami (doc) 

− Příloha č. 4b – Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v 
programovém období 2007-2013 („Doplňující výklad“) – finální verze (pdf) a verze se 
zvýrazněnými změnami (doc) 


