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4.2. Výběr dodavatele, zadávací řízení  

4.2.1. Aplikované předpisy a obecné zásady 

KP nejsou povinni veškeré aktivity spojené s projektem realizovat sami, ale mohou využít 
externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena kooperačním partnerem, 
ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních 
prací, musí KP při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s evropskými směrnicemi, 
příslušnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, dále s pravidly stanovenými 
ve Společném realizačním dokumentu a ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Zadávací (výběrová) řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem 
potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla 
k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, 
jak jsou tyto pojmy vymezeny v § 2 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) 
v platném znění2, a zároveň zásady uváděné v § 6 zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných 
zakázkách) v platném znění3. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování 
procedur, ale i na zmíněné principy a zásady. 

Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez 
ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení 
zadávacích řízení kontrolorem dle čl. 16. 

Čeští KP mají povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy v platném 
znění.  

V případech, kdy při zadání zakázky není nutné postupovat podle zákona o veřejných 
zakázkách (viz níže), se KP musí řídit postupy a doplňujícím výkladem k těmto postupům 
uvedenými v příloze č. 8 této Příručky. Jedná se o následující situace: 

- rozsah zakázky je nižší než limity stanovené ustanovením § 12, odst. 3 zákona (tzv. 
zakázky malého rozsahu), 

- rozsah zakázky je vyšší než limity stanovené ustanovením § 12, odst. 3 zákona, ale 
daný KP není povinen postupovat při zadání zakázky dle zákona. 

V případě, že v organizaci kooperačního partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných 
zakázek, může je KP aplikovat pouze tehdy, pokud splňují minimálně požadavky stanovené 
v zákoně, resp. v příloze č. 8 (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup 
s příslušným kontrolorem dle čl. 16, který posoudí, zda vlastní postupy uplatňované 

                                                
2 Zákon definuje princip hospodárnosti jako použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů; princip 
efektivnosti jako takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality 
a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a dále princip 
účelnosti jako takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění 
stanovených úkolů. 
3 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. 

Odstraněno: Doporučujeme 
všem českým KP, aby před 
vyhlášením zadávacího řízení 
konzultovali postup u svého 
kontrolora dle čl. 16. Vyhnou se 
tak možným problémům, které 
mohou nastat při následné 
kontrole. ¶
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v organizaci KP splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy uvedené 
v příloze č. 8).  

Upozorňujeme příjemce, že s ohledem na novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
účinnou ode dne 1. 4. 2012 v rámci užšího řízení již není umožněn náhodný výběr provedený 
losem. 

4.2.2. Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem pro výběr nabídky by zpravidla měla být, s ohledem na výše uvedenou 
zásadu hospodárnosti, nabídková cena.  

V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí být nabídková cena 
(případně náklady životního cyklu) jedním ze subkritérií a váha tohoto subkriteria na 
celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí činit minimálně 60 %. 

4.2.3. Posouzení zadávacích řízení4 

A. Před vyhlášením zadávacího řízení 
U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po podpisu Smlouvy o poskytnutí 
dotace (viz kap. 3.1) a jejichž hodnota je 200.000 Kč a vyšší (platí pro dodávky a služby), 
resp. 600.000 Kč a vyšší (platí pro stavební práce), je KP před vyhlášením zadávacího 
řízení povinen předložit svému kontrolorovi dle čl. 16 ke kontrole následující dokumenty 
(dokumenty stačí předložit v elektronické podobě):  

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

 kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace 
(uvedení z jakých údajů a informací KP vycházel při stanovování předpokládaných 
cen)5. 

 
Kontrolor dle čl. 16 vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich 
obdržení. V případě, že dokumentace předložená kooperačním partnerem není kompletní 
nebo kontrolor dle čl. 16 potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující 
informace, se běh této lhůty pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy KP dodá 
chybějící podklady / požadované informace.  

Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora dle čl. 16 
a KP je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly 
posouzeny kontrolorem dle čl. 16. 

                                                
4 Posouzením zadávacího řízení nepřechází odpovědnost za to, že zadávací řízení bude zadáno správně 
a v souladu se zásadami, zákony a dalšími předpisy uvedenými výše v kap. 4.2.1., na kontrolora dle čl. 16. Tuto 
odpovědnost nese vždy zadavatel zadávacího řízení. 
5 Kalkulace předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí obsahovat rozsah plnění, která jsou předmětem 
veřejné zakázky, a jednotkové ceny. V případě, že je veřejná zakázka složena z více dílčích plnění, musí být 
kalkulace v této podobě provedena za každé dílčí plnění. Zdůvodnění kalkulace musí být podloženo buď 
informacemi o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (KP může vycházet např. z vlastních 
zkušeností se zadáním stejné či podobné veřejné zakázky v minulosti nebo z jiných dostupných údajů 
a informací – např. veřejně přístupné údaje na internetu nebo v odborných publikacích) nebo průzkumem trhu 
s požadovaným plněním. 

Naformátováno: Odrážky a
číslování

Odstraněno: . Pro stanovení 
dílčích hodnotících kritérií 
v takovém případě platí následující 
pravidla:¶

Odstraněno: nabídkové ceny 
(případně nákladů životního cyklu)

Odstraněno: ;¶
jako dílčí hodnotící kritérium není 
možné použít smluvní podmínky, 
jejichž účelem je zajištění 
povinnosti dodavatele (smluvní 
pokuty)
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B. V průběhu zadávacího řízení 

V průběhu zadávacího řízení mají pracovníci příslušného kontrolora dle čl. 16 a Národního 
orgánu právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a mají právo 
přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky.  

KP má povinnost v případě zakázek zadávaných v režimu zákona o veřejných zakázkách a v 
případě zakázek s vyšší hodnotou (viz příloha č. 8a), prokazatelně zaslat (elektronicky nebo 
listinně) svému kontrolorovi dle čl. 16 písemnou pozvánku na jednání hodnotící komise (KP 
může využít rovněž možnost zaslat pozvánku také Národnímu orgánu), probíhá-li toto jednání 
po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jeho 
konáním. Kontrolor dle čl. 16 rozhodne dle vlastního uvážení, zda se jednání hodnotící 
komise zúčastní. Pokud se kontrolor dle čl. 16 jednání hodnotící komise zúčastní, vystupuje 
v roli pozorovatele. V žádném případě nemůže být jmenován členem hodnotící komise.  

C. Před podpisem smlouvy s dodavatelem 

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zakázkou a záznamy 
(vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky. Dokumentací související se 
zakázkou se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž 
pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje zákon (v případě 
veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v příloze 
č. 8 (v případě veřejných zakázek, na které se zákon nevztahuje).  

Informace o výběru vítězné nabídky musí být spolu s  dokumenty uvedenými dále v textu 
předložena kontrolorovi dle čl. 16 před podpisem smlouvy s dodavatelem.   

Upozorňujeme, že v případě veřejných zakázek, u kterých je postup zadávání upraven přímo 
zákonem č. 137/2006, zákon stanovuje lhůtu pro uzavření smlouvy. Zároveň lhůta pro 
provedení posouzení průběhu zadávacího řízení kontrolorem dle čl. 16 činí 10 pracovních 
dnů. Z toho důvodu je nutné dokumenty předložit vždy co nejdříve po uzavření jednotlivých 
procesních kroků stanovených zákonem (tj. po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – 
dokumenty uvedené níže pod body a) - g) a po vypořádání námitek – dokumenty uvedené níže 
pod bodem h). 

Pro účely posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyžadovány 
především následující základní dokumenty:  

a) text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zaslaný požadovanému počtu 
potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět 
zakázky (např. zadávací dokumentace, je-li povinnost ji zpracovat) vč. dokladů 
prokazujících jejich odeslání6; 

b) vítěznou nabídku podanou uchazečem na základě oznámení o zahájení zadávacího 
řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění 
nabízené uchazečem; 

c) protokol o otevírání obálek (není vyžadován, pokud jsou informace o otevírání obálek 
zahrnuty ve zprávě/protokolu o posouzení a hodnocení nabídek) podepsaný členy 
komise pro otevírání obálek; 

                                                
6 KP v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná 
souvislost jednotlivých faktur s projektem a (b) v případě, kdy KP nezajistí adekvátní publicitu vlastními silami, 
i povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náležitostí uvedených v kap. 4.7 této 
Příručky a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. 

Odstraněno: u 

Odstraněno:  

Odstraněno: převyšující 
800.000,- Kč u dodávek a služeb, 
resp. 3.000.000,- Kč u stavebních 
prací

Odstraněno: 7 kalendářních
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d) zpráva/protokol o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný členy hodnotící 
komise, vč. dokladů o jmenování hodnotící komise a prohlášeních o nepodjatosti všech 
jejích členů; 

e) rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, vč. dokumentů prokazujících jeho odeslání 
všem dotčeným uchazečům a zájemcům;  

f) návrh smlouvy s dodavatelem. 

Nad rámec těchto dokumentů dále KP předloží kontrolorovi dle čl. 16: 

g) nabídky, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny, pokud k vyřazení nějaké 
nabídky došlo; 

h) písemnou informaci o způsobu vyřešení námitek (odvolání) podaných některými 
uchazeči, pokud byly v rámci zadávacího řízení nějaké námitky (odvolání) podány. 

Kontrolor dle čl. 16 posoudí dokumenty ve lhůtě 10 pracovních dní. V případě, že 
dokumentace předložená kooperačním partnerem není kompletní, nebo kontrolor dle čl. 16 
potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se 
pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy KP dodá chybějící podklady / požadované 
informace. 

KP může uzavřít smlouvu s dodavatelem až poté, co obdrží souhlasné stanovisko kontrolora 
dle čl. 16 k průběhu zadávacího řízení. 

D. Po podpisu smlouvy s dodavatelem 
Po podpisu smlouvy s dodavatelem, nejpozději však při předložení nejblíže následující 
Zprávy o průběhu projektu, předloží KP svému kontrolorovi dle čl. 16 k posouzení následující 
dokumenty: 
 

a) uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem, vč. případných dodatků k ní 
b) text oznámení o výsledku zadávacího řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali 

nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich 
odeslání.  

Kontrolor dle čl. 16 si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení posouzení 
zadávacího řízení.  

Výše uvedené požadavky na dokumenty se netýkají případů, kdy došlo k přímému nákupu 
bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou 
kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související. 


