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1. Předmět aktualizace 
Metodickým pokynem je aktualizována: 

� 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 postupy“) 

Nová příloha č. 4b je platná pro všechna zadávací řízení zahájená 16. 4. 2012 a později. 

2. Změny 
V textu přílohy 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 byly provedeny následující změny1: 

� Str. 7 – v bodě 4.5.3 byla doplněna poznámka pod čarou č. 8 
(zákaz použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele, nebo 
platebních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria) 

� Str. 7 – v bodě 4.5.3 byla doplněna nová pododrážka 
(povinnost v případě veřejných zakázek na stavební práce uvést v oznámení o zahájení 
výběrového řízení, resp. ve výzvě podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená) 

� Str. 12 – vložen bod 5.4.2  
(zákaz použití losování za účelem snížení počtu uchazečů ve výběrovém řízení) 

� Str. 14 – doplněn bod 6.4  
(zadavatel nesmí umožnit podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou 
uzavřel s vybraným uchazečem) 

� Str. 15 – článek 8 vypuštěn 
(postupy zadavatele v nestandardních případech) 

� Str. 15 – doplněn bod 9.1.3 vč. poznámky pod čarou č. 18 
(povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek v případě, že došlo ke změně podmínek 
výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů) 

� Str. 17 – v bodě 10.3. doplněn bod e) 
(povinnost zrušit výběrové řízení, pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po 
posouzení nabídek k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka) 

� Str. 17 – v bodě 10.4 odstraněn bod a) 
(možnost zrušit výběrové řízení, pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po 
posouzení nabídek k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka) 

Přílohy 
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 postupy“) 

                                                 
1 V závorkách je uveden orientační obsah změněných ustanovení. 


