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Účel manuálu  
 

Tento manuál stanoví postupy realizace čerpání Technické pomoci pro Rámec 
podpory Společenství v souladu s právními předpisy Evropských společenství, České 
republiky a vnitřními předpisy Ministerstva pro místní rozvoj. Manuál je samostatnou a 
relativně nezávislou přílohou Operačního manuálu Společného regionálního operačního 
programu1. 

Postup schvalování ročních pracovních programů a plánů čerpání Technické pomoci 
na celé programovací období 2004 - 2006 zohledňuje postavení Řídicího orgánu RPS jako 
konečného příjemce technické pomoci i rozhodujícího útvaru řízení celého procesu. Plán 
čerpání Technické pomoci pro celé programovací období 2004 – 2006 i roční pracovní 
programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Monitorovací výbor je 
informován i o průběhu realizace a schvaluje případné změny v zaměření pomoci. Tím je 
čerpání Technické pomoci pro RPS podřízené pravidelnému každoročnímu dohledu 
Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství. 

Důležitá role připadá Řídicímu orgánu Společného regionálního operačního programu, 
který ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální 
zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního 
operačního programu. 

Manuál dále stanoví postup schvalování projektů čerpání Technické pomoci 
předkládaných vnitřními útvary Odboru Rámce podpory Společenství (32), Odboru 
monitorování programů (33) a Platebního orgánu (MF). 

Manuál určuje jednotlivé kroky zadávání zakázek naplňujících cíle projektů Technické 
pomoci. Způsob zadávání zakázek podle tohoto manuálu vychází z ustanovení zákona 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který stanoví zadání zakázek transparentním a 
nediskriminačním postupem.  

Postupy čerpání technické pomoci vycházejí z vnitřních předpisů Ministerstva pro 
místní rozvoj (dále jen „MMR“) a skutečnosti, že projekty Technické pomoci podléhají 
stejným realizačním pravidlům jako ostatní projekty podporované ze Strukturálních fondů ES. 

Manuál je pracovní pomůckou Řídicího orgánu RPS a Řídicího orgánu SROP. 

 

 

 

                                                
1 (opatření 5.2 Technická pomoc pro Rámec podpory Společenství je součástí 

Společného regionálního operačního programu ). 
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1. Systém zpracování a řízení manuálu 
 

Cílem manuálu pro postup realizace Technické pomoci RPS (dále jen „manuál“) je 
nastavit jasné postupy Rámce podpory Společenství při čerpání Technické pomoci. Seznam 
právních dokumentů je obsažen v kapitole 3 tohoto manuálu. Existence tohoto manuálu, 
jakožto i existence manuálů na všech úrovních implementace, je nezbytnou podmínkou pro 
založení efektivních pracovních postupů pro správu prostředků EU.  

Řídicím orgánem Rámce podpory Společenství (ŘO RPS), který nese celkovou 
odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze Strukturálních 
fondů v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘO RPS odpovídá za koordinaci 
realizace Rámce podpory Společenství (RPS), a to zejména za úkoly uvedené v čl. 34 nařízení 
Rady (ES) č. 1260/1999 a dále za spolupráci s EK v oblasti hospodářské a sociální 
soudržnosti. Funkce ŘO RPS byla na ministerstvu přidělena Odboru Rámce podpory 
Společenství (ORPS). Technická pomoc RPS slouží k řízení, kontrole a monitorování 
realizace RPS na národní úrovni.  

Manuál jako celek popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon 
činností ŘO RPS. Manuál je rozdělen na jednotlivé samostatné kapitoly. 

Revize manuálu mohou být schvalovány průběžně, zejména v souvislosti se změnami 
legislativy EU, jejich množství by však mělo být vyvážené tak, aby byla na jedné straně 
zajištěna flexibilita systému a na druhé straně jeho stabilita. 

1.1 Oblast platnosti 
 

Manuál platí v ORPS. V částech 2.1. – 2.7. této kapitoly jsou popsány zásady a postupy 
pro činnosti spojené s tvorbou, schvalováním, vydáváním, evidencí, užíváním, revidováním a 
aktualizací kapitol Manuálu, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí. 

1.2 Obsah Manuálu  
 

Manuál obsahuje následující kapitoly: 

1. Účel Manuálu  
2. Systém zpracování a řízení manuálu 
3. Právní základ 
4. Technická pomoc  
5. Příprava projektu TP 
6. Výběr dodavatele  
7. Realizace projektu TP 
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8. Zpráva o projektech TP 
9. Způsobilé výdaje 

10. Archivace 
11. Zkratky/Pojmy  

1.3 Schválení a zpracování Manuálu  

1.3.1 Schválení Manuálu 
 

První verze manuálu je schválena poradou ministra. Ředitel ORPS, který je 
zodpovědný za obsah jednotlivých kapitol manuálu a jeho revize, schvaluje další revize 
tohoto manuálu. Schválení dalších verzí manuálu a revize 0 stvrzuje náměstkyně ministra 
pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž odbor Rámce podpory Společenství spadá, 
svým podpisem na úvodních listech jednotlivých kapitol. Tím náměstkyně ministra schvaluje 
veškeré postupy k vydávání jednotlivých kapitol manuálu, distribuci řízených a neřízených 
kopií a způsob revizí jednotlivých kapitol manuálu. 

1.3.2 Zpracování Manuálu 

Návrh manuálu je zpracován zodpovědným zaměstnancem ORPS. Každá kapitola 
Manuálu musí obsahovat standardní úvodní stranu, první stranu a hlavní strany. 

Standardní úvodní 
strana 

První strana Hlavní strany 

   

Každá kapitola manuálu začíná standardní úvodní stranou, která obsahuje označení 
příslušné kapitoly a její název. Kapitoly manuálu obsahují dále první stranu, která eviduje 
proces přípravy, schválení a revizí (kapitol) manuálu. 

1.3.3 Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu 

Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Vydání 
č. 

Platné od 
Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 

1        
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Rev. 
č. Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis 

1     
...     
10     

 
Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Revize 

č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 
1       

...       
10       

V příloze č. 2, v níž je Distribuční list, který eviduje proces distribuce řízených kopií. 

1.3.4 Evidence distribuce řízených kopií 
Vydání 1 Vydání 2 Vydání 3 Vydání 4 
Podpis Podpis Podpis Podpis 

 
Jméno / číslo výtisku 

Datum Datum Datum Datum 
     
    
     
    

Každá strana manuálu je dále přesně identifikována standardním záhlavím a zápatím. 
Návrh jednotlivých kapitol manuálu při jeho zpracování a revizi je přezkoumáván 
zodpovědným zaměstnancem. Poté je návrh předložen řediteli odboru ke schválení. Po jeho 
souhlasu je návrh předložen náměstkyni sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá, ke 
konečnému schválení. Revize jsou schvalovány ředitelem ORPS. 

Přehled zpracovatelů kapitol Manuálu  

Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) 

1. Účel Manuálu   

2. Systém zpracování a řízení manuálu   

3. Právní základ   

4. Technická pomoc    

5. Příprava projektu TP   

6. Výběr dodavatele    

7. Realizace projektu TP    

8. Zprávy o projektech TP    

9. Způsobilé výdaje    
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Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) 

10. Archivace    

11. Zkratky/Pojmy   

V případě, že je třeba vydat novou kapitolu manuálu, vydá ředitel odboru pokyn 
zodpovědnému zaměstnanci ke zpracování a přezkoumání této nové kapitoly. Ředitel odboru 
může dále rozhodnout o změně zodpovědností za zpracování a přezkoumání jednotlivých 
kapitol manuálu. Revizi kapitoly 1 provede příslušný zodpovědný zaměstnanec tak, že 
v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) doplní název nové kapitoly.  

S přílohami je zacházeno obdobným způsobem, jejich příprava, přezkoumání 
a schválení odpovídá způsobu, jakým je připravována, posuzována a schvalována kapitola 
manuálu. 

1.4 Řízení originálu a kopií 
 

Pro zajištění efektivního řízení Manuálu, řízených a ostatních kopií, byla stanovena 
následující pravidla:  

• každá strana má standardní záhlaví a zápatí, 
• na první straně každé kapitoly manuálu jsou evidovány všechny změny v textu. 

 

Originál 

Originální vydání Manuálu je uložen v sekretariátu ředitele ORPS, který je zároveň správcem 
originálu. 

Originál má záhlaví: 

Operační manuál RPS Název kapitoly 

Originál má zápatí: 

Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran 

Originál smí být kopírován pouze při splnění podmínek stanovených v části 1.3.2 

Řízené kopie 

Řízené kopie vydání Manuálu se vyskytují ve dvou podobách. Tištěná podoba má zápatí: 
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Řízená kopie č. ██ - ██ Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran 

Elektronická podoba má zápatí: 

Řízená kopie elektronická Datum: Vydání: č.  Revize: č.  Strana x /celkový počet stran 

Řízené kopie smí být kopírovány - stejně jako Originál - pouze při splnění podmínek 
stanovených v části 1.4.4. Tištěná podoba řízené kopie je v zápatí očíslovaná. Příslušný 
zaměstnanec má v držení konkrétní řízenou kopii.  

Distribuce řízených kopií 

Za distribuci a evidenci pohybu jednotlivých kapitol manuálu odpovídá zodpovědný 
zaměstnanec, který eviduje vydání jednotlivých kapitol manuálu v seznamu manuálu (viz 
Příloha č. 1). Tištěné výtisky jsou předávány proti podpisu na distribučním listu. O tom, kdo 
obdrží tištěný řízený dokument, rozhoduje ředitel odboru. 

Na ORPS je manuál k dispozici všem zaměstnancům prostřednictvím elektronické 
verze. Zodpovědný zaměstnanec seznámí jednotlivé zaměstnance ORPS s adresou, na které je 
příslušný dokument uložen a nechá si seznámení potvrdit podpisem v Distribučním listu.  

Manuál je uložen tak, že v elektronické verzi je k dispozici pouze pro ORPS a nelze 
v něm provádět textové změny. manuál v elektronické verzi je považován za řízenou kopii, 
ale jeho tištěná forma se považuje za neřízenou kopii. 

Ostatní kopie 

Kopie Originálu nebo řízených kopií budou vždy vedeny jako neřízené kopie a mohou 
být pořizovány pouze při splnění následujících podmínek: 

Je-li neřízená kopie poskytována klasickým okopírováním tištěné verze Originálu 
manuálu resp. řízené kopie, každá strana této kopie musí být zřetelně označena tak, aby bylo 
zřejmé, že nejde o řízenou kopii, přeškrtnutím označení manuálu v zápatí (Originál nebo 
Řízená kopie č.) fixem nebo propisovacím perem s červenou barvou: 

Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran 

nebo 

Řízená kopie č. ██ - ██ Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran 

V případě, že zaměstnanec vytiskne elektronickou verzi manuálu, v okamžiku vytištění 
se tištěná verze stává neřízenou kopií. Kontrolu umožňuje zápatí stanovené pro elektronickou 
podobu manuálu. 

1.5 Provádění revizí 
 

První vydání manuálu je označeno jako Vydání 1, Revize 0. Způsob zpracování revizí 
je obdobný jako způsob vydávání jednotlivých kapitol manuálu. Jednotlivé stránky kapitol 
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manuálu, které byly revidovány, jsou vytištěny s číslem aktuálního vydání a číslem revize 
zvýšeným o jednotku. Pokud revize způsobí zvýšení počtu stránek kapitoly manuálu, pak je 
třeba vytisknout celou kapitolu nově. Celý proces přípravy, posouzení a schválení revize musí 
být vždy evidován na první straně příslušné kapitoly manuálu ve třetím a čtvrtém sloupci 
tabulky (viz níže; do předmětu revize jsou uvedeny pouze čísla dotčených stránek). Starší 
verze manuálu budou uchovávány jak v papírové, tak v elektronické podobě u zodpovědného 
zaměstnance po dobu 10 let od schválení Revize č. 10 příslušné verze vydání. 

Rev
. č. Předmět revize Strana(-y) Platné 

od 
Podpis správce 

kopie 
1     
...     
10     

 
Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Revize 

č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 
1       

...       
10       

Poté, co je revize schválena, zodpovědný zaměstnanec revidovanou kapitolu manuálu předá 
proti podpisu v Distribučním listu držitelům řízených kopií a zajistí seznámení o změnách 
zaměstnance, používající pouze elektronickou podobu manuálu. Seznámení si nechá potvrdit 
podpisem v Distribučním listu. 

Dosáhne-li číslo revize 10, kapitola manuálu je znovu vydána s číslem vydání 
zvýšeným o 1 oproti minulé verzi. 

1.6 Rušení kapitoly Manuálu 
 

O zrušení kapitoly manuálu rozhoduje ředitel ORPS. 

Hlavní strany zrušené kapitoly manuálu jsou vyjmuty z originální verze manuálu a ze 
všech řízených kopií. Úvodní a první strana zrušené kapitoly v Manuálu zůstávají z důvodu 
zachování struktury manuálu (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti 
informací pro uživatele. V tabulce pro evidenci revizí na první straně rušené kapitoly 
Manuálu zodpovědný zaměstnanec uvede text „Kapitola x – název kapitoly - ZRUŠENA“. 
Způsob distribuce této informace je obdobný jako při provádění revizí.  

Zrušením jakékoli kapitoly manuálu se mění také kapitola 1.2. Revizi kapitoly 1 
provede zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) za příslušnou 
rušenou kapitolu dopíše text „ – ZRUŠENO“.  

1.7 Evidence výjimek z popsaných postupů  
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Vzhledem k tomu, že písemné postupy nemohou předvídat veškeré detailní specifické 
situace, které nastanou při realizaci Opatření SROP 5.2 „Technická pomoc pro RPS“, lze 
předpokládat, že pro vyřešení problémových otázek bude třeba se do jisté míry odchýlit od 
postupů definovaných v manuálu. V případě, že dojde ke vzniku takové situace, bude se 
postupovat dle příslušných právních předpisů. V takových případech bude také třeba udělit 
výjimku z postupů definovaných v tomto manuálu. Výjimku může navrhnout ředitel ORPS 
a schválit náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS 
spadá. Evidence výjimek je vedena pouze u originálu a seznam výjimek je vložen za touto 
kapitolou manuálu (viz následující tabulka). 

Výjimka č. Předmět výjimky a odůvodnění Navrhl(a) Odsouhlasil(a) 
1    

...    

10    
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2. 
 

Platné předpisy a dokumenty  
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ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD 
JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 1.12.2004 
Ing. Mario 
Hládek  Ing. Marie 

Čaušević  
Mgr. Arnošt 
Marks, 
Ph.D. 

 

 
REV. 
Č. 

PŘEDMĚT REVIZE STRANA 
PLATNÉ 

OD 
PODPIS SPRÁVCE 

KOPIE 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 
ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL:  

 JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 Ing. Mario 
Hládek  Ing. Marie 

Čaušević  Mgr. Arnošt 
Marks, Ph.D.  

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 



MANUÁL  
pro postup realizace Technické pomoci RPS 

Platné předpisy a dokumenty 

 

Řízená kopie 
elektronická 

1.12.2004 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 103 

 

2. Platné předpisy a dokumenty 
 

2.1 Právní předpisy Evropských společenství 

- Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech 

- Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o 
obecných ustanoveních o strukturálních fondech 

- Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o 
obecných ustanoveních o strukturálních fondech 

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění 
směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti 
spolufinancované strukturálními fondy  

- Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou 
ze strukturálních fondů 

- Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000 o podrobných pravidlech 
pro způsobilost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy 

 

2.2 Právní předpisy ČR 
 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 
správními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a OSS, 

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění p. p., 

- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu, 

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

- vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 

- vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek 
a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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2.3 Schválené dokumenty 
 
- Rámec podpory Společenství, 

- Společný regionální operační program 

- Operační manuál Společného regionálního operačního programu 

- Operační manuál Rámce podpory společenství 

- Plán čerpání prostředků TP RPS pro období 2004-2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. 
 

Technická pomoc  
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ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD 
JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 1.12.2004 
Mgr. Johana 
Horáková 

 
Ing. Marie 
Čaušević  

Mgr. Arnošt 
Marks, 
Ph.D. 

 

 
REV. 
Č. 
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3. Technická pomoc  
 

Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 
odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, 
monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů.   
 

Technická pomoc (technical assistence) tedy na základě výše uvedeného nařízení 
zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace RPS, a 
aktivity, které v rámci jednotlivých operačních programů vyžadují jednotný přístup na 
národní úrovni.  
 

Celkový finanční rámec pro Technickou pomoc RPS činí 6,8 mil. € během plánovacího 
období 2004 – 2006. Způsobilé výdaje pro Technickou pomoc RPS jsou podrobně popsány 
v kapitole 9 tohoto manuálu. Výše příspěvku ze strukturálních fondů činí 75%, ostatních 25% 
je poskytnuto ze státního rozpočtu. Zdroje EU plynoucí na pokrytí nákladů Technické pomoci 
plynou z ERDF. 
 

Pro zjednodušení správy těchto prostředků a s ohledem na skutečnost, že konečným 
příjemcem Technické pomoci RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj, je Technická pomoc 
RPS zařazena do priority 5 Technická pomoc Společného regionálního operačního programu. 
Technická pomoc RPS je zařazena do opatření „5.2 - Technická pomoc pro CSF“ (kapitola 
4.5.2. programového dokumentu SROP). 
 

Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období 2004-2006 a roční 
pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Konečným 
příjemcem, uživatelem a rozhodujícím útvarem při čerpání Technické pomoci je Řídicí orgán 
RPS. Z Technické pomoci RPS dále čerpá Platební orgán a Odbor monitorování programů. 
Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu ověřuje a kontroluje správnost 
finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické 
pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. 

 
Jmenovitě budou prostředky Technické pomoci RPS čerpat následující oddělení/útvary: 

- Oddělení monitoringu RPS (323) 
- Oddělení řízení a metodiky RPS (322) 
- Oddělení evaluační jednotky SF (325) 
- Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS (324) 
- Oddělení koordinace RKS a programování hospodářské a sociální soudržnosti  (321) 
- Odbor monitorování programů (33) 
- Platební orgán (MF) 
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3.1 Zodpovědnost za jednotlivé kroky realizace a jejich 
schvalování při čerpání TP 

3.1.1 Celková zodpovědnost při čerpání TP pro RPS  
 

Schvalování plánů čerpání, schvalování projektů, výběr dodavatelů služeb, řízení 
realizace, kontrola a proplácení uznatelných výdajů Technické pomoci pro Rámec podpory  
Společenství (RPS) se bude uskutečňovat způsobem, jak je uvedeno dále v této kapitole a 
následně v kapitolách 5 a 7. 

 
Za řádnou realizaci čerpání TP zodpovídají vedoucí: 

• jednotlivých oddělení Odboru RPS (32) 

• Odboru monitorování programů (33) 

• Odboru rozpočtu (43) 

• Odboru finančního řízení a Platební jednotky SF (44) 

• Platebního orgánu 

 
Celkovou zodpovědnost za realizaci čerpání TP pro RPS nese ředitel ORPS (32). 

 

Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období 2004-2006 v konečné fázi 
schvaluje: 

• porada ministra 

• Monitorovací výbor RPS 

 
Roční pracovní programy čerpání Technické pomoci pro RPS v konečné fázi schvaluje: 

• porada ministra 
• Monitorovací výbor RPS 

 
Jednotlivé projekty čerpání TP v konečné fázi schvaluje ředitel ORPS (32). 

 

3.1.2 Celková koordinace čerpání TP pro RPS 
 
Pověřený zaměstnanec oddělení řízení a metodiky RPS (322), „zaměstnanec 322TA“: 

• provádí celkovou koordinaci a výkon dále uvedených činností pro čerpání Technické 
pomoci pro RPS. 

• koordinuje řízení jednotlivých projektů TP a zpracovává souhrnné zprávy o plnění 
pracovních programů čerpání Technické pomoci a souhrnnou zprávu o plnění plánu 
čerpání Technické pomoci v daném programovacím období. 

• provádí kontrolu způsobilosti výdajů v rámci jednotlivých projektů čerpání Technické 
pomoci podle ustanovení nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a zajišťuje opravu 
nesrovnalostí. 

• v MS Excel eviduje odděleně vynaložení finančních prostředků na způsobilé 
limitované výdaje, způsobilé nelimitované výdaje a nezpůsobilé výdaje podle 
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proplacených faktur a sestavuje souhrnný přehled čerpání prostředků Technické 
pomoci v rámci pracovních programů a plánu Technické pomoci a sleduje celkové 
plnění pracovních programů čerpání Technické pomoci a plánu čerpání Technické 
pomoci.  

• provádí archivaci plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období 
2004 – 2006, archivaci pracovních programů čerpání Technické pomoci pro RPS v 
jednotlivých letech programovacího období 2004 – 2006, archivaci projektů čerpání 
Technické pomoci jednotlivými odděleními 32x a archivaci ostatních dokumentů 
souvisejících s čerpáním Technické pomoci pro RPS.  

• zpracovává návrhy Žádostí o proplacení a návrhy Osvědčení o provedené práci. 
• provádí vkládání údajů o realizaci Technické pomoci pro RPS do elektronické žádosti 

konečného příjemce – ELZA a IS MONIT. 
 

3.1.3 Výkon činností pro čerpání prostředků TP pro RPS   
 
Pověření zaměstnanci oddělení 32x: 

• vykonávají činnosti potřebné pro čerpání prostředků Technické pomoci pro RPS 
v jednotlivých odděleních ORPS (32).  

• zpracují projektové žádosti ve spolupráci se zaměstnancem 322TA.  
• připravují výběr dodavatele ve spolupráci se zaměstnancem 322TA. 
• spolupracují na řízení projektu. 
• spolupracují na kontrole projektu a souvisejících faktur se zaměstnancem 32LF a 

322TA. 
 
Pověření zaměstnanci Odboru monitorování programů (33): 

• vykonávají činnosti potřebné pro čerpání prostředků Technické pomoci pro RPS.  
• zpracují projektové žádosti ve spolupráci se zaměstnancem 322TA.  
• připravují výběr dodavatele ve spolupráci se zaměstnancem 322TA. 
• spolupracují na řízení projektu. 
• spolupracují na kontrole projektu a souvisejících faktur ve spolupráci se 

zaměstnancem 32LF a 322 TA. 
 

Pověření zaměstnanci Platebního orgánu (33): 
• vykonávají činnosti potřebné pro čerpání prostředků Technické pomoci pro RPS.  
• zpracují projektové žádosti ve spolupráci se zaměstnancem 322TA.  
• zajišťují  výběr dodavatele a podpis smlouvy. 
• spolupracují na řízení projektu a kontrole projektu a souvisejících faktur. 
• zajišťují proplacení faktury dodavateli. 
• poskytují informace ORPS o výběrových řízeních, smlouvách, platbách a realizaci.  
 
Pověření zaměstnanci Odboru rozpočtu (43): 
• schvalují navrženou rozpočtovou položku.  
 
Pověření zaměstnanci Odboru finančního řízení a Platební jednotky SF (44): 
• zajišťují proplácení prostředků ze státního rozpočtu.  
• zajišťují proplácení prostředků ze Strukturálních fondů.  
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3.1.4 Ověřování věcné správnosti účetních dokladů (faktur) 
 
Pověřený zaměstnanec ORPS (32), „zaměstnanec 32LF“: 

• ověřuje věcnou správnost účetních dokladů (faktur) ve spolupráci se zaměstnancem 
322TA. 

• odpovídá za věcnou správnost účetního dokladu. 
 
 

3.2 Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím 
období 2004-2006 
 
Pozn.: Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období 2004-2006 

byl vypracován a následně schválen Monitorovacím výborem RPS 18. května 2004, jak je 
níže zakresleno a popsáno. 
 
Schéma schvalování Plánu čerpání Technické pomoci RPS 
v programovacím období 2004-2006   

Zaměstnanci 32x 

ORPS

Poradní výbor 

RPS

Zaměstnanci 

Platebního 

orgánu

Odd. řízení RPS 

(322)

Zaměstnanci 

OMP (33)

Monitorovací 

výbor RPS

Porada ministraŘeditel ORPS 

(32)

 kontrola, konsolidace, 

vypořádání připomínek PV 

RPS

 schválení plánu 

čerpání 

schválení plánu 

čerpání  

schválení plánu 

čerpání 

návrhy plánu 

čerpání TP

 

3.2.1 Příprava Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS 
v programovacím období 2004-2006 

 
Zaměstnanci oddělení 32x, zaměstnanci OMP (33) a Platebního orgánu (odbor 

Národního fondu MF) podali ve vztahu k úkolům, které pro ně vyplývají z Rámce podpory 
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Společenství, dílčí návrhy na zpracování plánu čerpání Technické pomoci na programovací 
období 2004 – 2006  v souladu s požadavky stanovenými Nařízením Komise č. 448/2004 
a opatřením 5.2 Společného regionálního operačního programu.  
 

Na základě těchto dílčích návrhů vypracovalo oddělení evaluační jednotky 
Strukturálních fondů (325) návrh Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím 
období 2004-2006, který předložilo k připomínkám Poradnímu výboru Řídicího orgánu 
Rámce podpory Společenství, vypořádalo připomínky a připravilo návrh k předložení 
Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství. Pro další programovací období bude 
vypracování návrhu Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v kompetenci oddělení řízení a 
metodiky RPS (322). 
 

3.2.2 Schválení Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS 
v programovacím období 2004-2006 

 
Ředitel ORPS (32) předložil poradě ministra ke schválení návrh Plánu čerpání 

Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství pro  programovací období 2004 – 2006. 
 

Po schválení na poradě ministra předložil Řídící orgán Rámce podpory Společenství 
Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství ke schválení návrh Plánu čerpání 
Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství pro  programovací období 2004 – 2006. 

  

3.2.3 Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické 
pomoci pro RPS v programovacím období 2004-2006 

 
Zaměstnanec 322TA archivuje schválený Plán čerpání Technické pomoci pro Rámec 

podpory Společenství na stávající programovací období 2004 - 2006 pro účely jeho řízení a 
kontrol a předá jeho kopie útvarům, které podávaly dílčí návrhy plánu. Kopie předá také 
zaměstnanci 32LF. 
 

Pověřený zaměstnanec oddělení řízení a metodiky RPS (322) předá kopie schváleného 
plánu čerpání Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství na stávající programovací 
období 2004 - 2006 Monitorovacímu výboru, odboru Řídicího orgánu Společného 
regionálního operačního programu a JPD Praha (dále jen „OŘOS (53)“) na vědomí. 
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3.3 Pracovní programy čerpání TP pro RPS pro jednotlivé roky 
programovacího období 2004-2006 

 
Pozn.: Pro rok 2004 již byl Pracovní program čerpání Technické pomoci pro RPS  
vypracován a následně schválen Monitorovacím výborem RPS 18. května 2004.  
 
Schéma schvalování Ročních plánů čerpání Technické pomoci RPS 
 

Zaměstnanci 32x 

ORPS

Zaměstnanci 

Platebního 

orgánu
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3.3.1 Příprava ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS  
 
Zaměstnanci oddělení 32x, zaměstnanci OMP (33) a Platebního orgánu (odbor 

Národního fondu MF) podají ve vztahu k úkolům, které jim vyplývají z Rámce podpory 
Společenství,  dílčí návrhy na zpracování pracovního programu čerpání Technické pomoci 
pro každý rok programovacího období 2004 – 2006. Při sestavování  návrhů dbají, aby návrhy 
vyhovovaly požadavkům ustanovení příslušných předpisů, zejména ustanovení pravidla č. 11 
přílohy nařízení Komise č. 448/2004 a opatření 5.2 Společného regionálního operačního 
programu. Návrhy předají do 10. září příslušného roku oddělení řízení a metodiky RPS (322). 
 

Zaměstnanec oddělení řízení a metodiky RPS (322), který je tím pověřen, vypracuje na 
základě výše uvedených dílčích podkladů návrh Pracovního programu čerpání Technické 
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pomoci na každý následující rok programovacího období, přitom také použije formulář 
„Výkaz předpokládaných výdajů“ (viz Příloha č. 3), který po schválení předá OŘOS 
k finálnímu zpracování. Poté připraví návrh k předložení poradě ministra MMR a 
Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství (pro rok 2005 nejpozději v listopadu 
2004).  
 

3.3.2 Schválení ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS  
 

Ředitel ORPS (32) schválí návrh Pracovního programu čerpání TP pro RPS vždy 
pro následující rok programovacího období. 

 
Po schválení programu ředitelem ORPS (32) předloží Řídící orgán Rámce podpory 

Společenství tento program připravený vždy pro následující rok programovacího období (pro 
rok 2005 nejpozději v listopadu 2004) poradě ministra a Monitorovacímu výboru Rámce 
podpory Společenství ke schválení.  

 

3.3.3 Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické 
pomoci pro RPS v programovacím období 2004-2006 

 
viz kapitola 4.2.3 Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci 

pro RPS v programovacím období 2004-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

Příprava projektu TP 
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4. Příprava projektu Technické pomoci   
 
Schéma schvalování projektů čerpání Technické pomoci RPS 
 

Zaměstnanci 
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Platebního 

orgánu

Zaměstnanec 

322TA

Zaměstnanci 

OMP (33)
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(32) schválení projektů 

formální schválení, 

kontrola

návrhy projektů 

Zaměstnanec 

322TA

vložení do IS  

MONIT

 kontrola, vložení 

do  ELZA

 

4.1 Návrh projektů TP  
 

Na základě schváleného pracovního programu čerpání TP pro daný rok programovacího 
období, sestaví zaměstnanci oddělení 32x, zaměstnanci OMP (33) a Platebního orgánu (MF) 
pro plnění úkolů, které jim vyplývají z Rámce podpory Společenství, návrhy projektů čerpání 
TP v rozsahu projektové žádosti (viz Příloha č.4). Přitom zváží případnou nutnost zadat 
výběrové řízení (viz kapitola 6). Tyto návrhy projektů TP předají oddělení řízení a metodiky 
RPS (322).  
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4.2 Kontrola, vypořádání připomínek a vložení údajů do ELZA  
 

Zaměstnanec 322TA v oddělení řízení a metodiky RPS (322) provede formální kontrolu 
návrhů projektů a ověří způsobilost očekávaných výdajů, které vzniknou při realizaci 
projektů, podle nařízení Komise č. 448/2004, zajistí opravu nesrovnalostí. Kontrolu provádí 
v souladu s Kontrolním listem náležitostí projektu (viz Příloha č. 5). Poté vloží údaje o 
realizaci Technické pomoci pro RPS do elektronické žádosti konečného příjemce – ELZA a 
předá návrhy projektů řediteli ORPS (32) ke schválení.  

4.3 Schvalování projektů TP  
 

Po schválení projektů ředitelem ORPS předá oddělení řízení a metodiky RPS (322) 
projekty TP Řídícímu orgánu SROP, jehož funkci vykonává OŘOS (53), k formálnímu 
potvrzení schválení. Lhůta pro schválení projektů ředitelem ORPS činí 3 pracovní dny. 
 

Zaměstnanec k tomu pověřený ŘO SROP formálně zkontroluje údaje v projektech. 
Zaměstnanec 322TA zajistí jejich import do IS MONIT z elektronické žádosti konečného 
příjemce - ELZA.   
 

4.4 Archivace schválených projektů TP  
 

Zaměstnanec 322TA pořídí stejnopisy schválených projektů TP pro archivaci, pro 
předání jednotlivým oddělením 32x, která sestavila návrhy projektů čerpání TP, nebo OMP 
(33) nebo Platebnímu orgánu. Zaměstnanec 322TA archivuje stejnopisy schválených projektů 
TP po dobu 10 let. 
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5. Výběr dodavatele  
 

5.1 Zadávání veřejných zakázek na služby a dodávky 
 
Na projekty čerpání Technické pomoci se vztahuje povinnost použít postupy pro 

zadávání veřejných zakázek, které zaručí jejich transparentní a nediskriminační zadání za 
cenu obvyklou v místě plnění. 
 

Tento manuál se proto řídí: 
a) postupy, které stanoví zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v případě, že jejich 
cena nedosáhne a nepřesáhne 130.000 € (podkapitola 6.2) , nebo 
b) pravidly zaručujícími transparentnost ve výběrových řízeních pro zadávání zakázek  
v případě, že jejich cena nedosáhne částky 2.000.000 Kč bez DPH (podkapitola 6.3).  
 

Předpokládané finanční limity jsou uvedeny bez DPH a jsou základním kritériem pro 
rozhodnutí, kterým postupem je nutné se dále řídit. Níže uvedená tabulka skýtá přehled druhů 
postupů a výběrových řízeních dále detailně popsaných v tomto manuálu: 
 

130.000 € > 
□ 
>2.000.000 Kč 
bez DPH 

2.000.000 Kč ≥ 
□ 
>1.000.000 Kč 
bez DPH 

1.000.000 ≥ 
□  
>500.000 Kč 
bez DPH 

□  
≤ 500.000 Kč 
bez DPH 

výběrové řízení 
dle zákona č. 
40/2004 Sb. 

zjednodušené výběrové řízení 
zaručující prokazatelnost 
transparentního 
a nediskriminačního způsobu 
zadání zakázky za cenu obvyklou 
v místě plnění   

výběrové 
řízení není 
nutné 

↓ ↓ ↓ ↓ 
Otevřené 
výběrové řízení 

Užší výběrové 
řízení 

Zjednodušená 
forma 
otevřeného 
výběrového 
řízení 

Jednací řízení 
s uveřejněním  

Jednací řízení 
bez uveřejnění 

Zjednodušená 
forma užšího  
výběrového  
řízení 

Výzva 
k podání 
nabídek 
zaslaná 
dopisem 
nejméně 3 
dodavatelům 

Přímé zadání 
zakázky 

 
Při výběru druhu výběrového řízení je zadavatel mj. povinen zohlednit skutečnost, že 

nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané 
ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§18, zákon 
č.40/240 Sb.). V případě Technické pomoci je třeba řídit se Plánem čerpání prostředků TP 
RPS pro období 2004-2006 (viz kapitola 4). 
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Postupy a výběrová řízení v tomto manuálu lze použít při zadávání veřejných zakázek 

na dodávky i služby. 
 

Veřejná zakázka na služby je zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné 
zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce.  

Veřejné zakázky na dodávky zahrnují veškeré zakázky, jejichž předmětem je koupě 
věcí movitých i nemovitých včetně leasingu a nájmu věci. Patří sem rovněž zakázka, jejíž 
předmětem je i montáž věci a její uvedení do provozu, pokud se nejedná o služby.  

 

5.2 Zadávání zakázek v hodnotě nad 2 miliony Kč bez DPH 
 
Při zadávání veřejných zakázek se zadavatelé podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 

40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon č. 40/2004 Sb.), řídí ustanoveními tohoto 
zákona. Tato část postupu se vztahuje na veřejné zakázky, jejichž předpokládaná cena 
nedosáhne a nepřesáhne 130.000 € (§ 14, 29, odst. 1 písm. b) § 84 zákona č. 40/2004 Sb.). Při 
zadávání zakázek s vyšší předpokládanou cenou je nutné dodržet další ustanovení zákona č. 
40/2004 Sb. 

 
 

130.000 €  > □ > 2.000.000 Kč bez DPH 

5.2.1 Předběžné oznámení 
 
Po schválení Plánu čerpání na následující rok a po schválení rozpočtu ORPS (32), OMP 

(33), nejpozději však na počátku kalendářního roku, navrhne zaměstnanec 322TA předběžné 
oznámení veřejných zakázek (§ 29 zákona č.40/2004 Sb.), které by měly být v předmětném 
kalendářním roce zadány a jejichž souhrnná cena dosáhne částky alespoň 750.000 Eur. 
K tomu použije formulář Předběžného oznámení, při vyplňování formuláře se řídí 
Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  podle zákona č. 40/2004 Sb. (viz 
www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Předběžné oznámení zašle po schválení ředitelem ORPS (32) zaměstnanec 322TA do 
OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje vyplněný formulář 
Předběžné oznámení veřejných zakázek a formulář poté zašle na adresu Česká pošta, s. p., 
správce centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální 
adresy, v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění 
v informačním systému o zadávání veřejných zakázek.  

   

5.2.2 Výběr zadávacího řízení 
 
Schéma druhů zadávacích řízení je podrobně znázorněno v Příloze č. 6. 

 
Zadavatel volí způsob zadání veřejné zakázky pro realizaci projektu TP podle 

charakteru zakázky a zohlední též případnou návaznost na již uskutečněný postup zadávání 
(např. proběhlo již otevřené řízení, avšak ani jedna nabídka nevyhovuje podmínkám) nebo na 
plnění vykonané již na zakázce podle dřívějšího zadání. Dále uváží skutečnost, že v jednacím 
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řízení posuzuje nabídky přímo zadavatel, zatímco v otevřeném nebo užším řízení posuzuje a 
hodnotí nabídky hodnotící komise. V průběhu řízení dodržuje lhůty podle zákona č. 40/2004 
Sb. (orientační lhůty jsou uvedeny v Příloze č. 7). 

 
V obvyklých případech volí zadavatel buď otevřené řízení podle § 42 zákona č. 

40/2004 Sb. nebo užší řízení podle § 43 zákona č. 40/2004 Sb. (např. pokud ještě neproběhlo 
- neúspěšné -  předchozí zadávací řízení, ani se nejedná o dodatečné dodávky). Při volbě 
užšího řízení (43 zákona č. 40/2004 Sb.) zadavatel uváží, že v užším řízení (§ 43 zákona č. 
40/2004 Sb.) vybírá uchazeče nejprve podle jejich kvalifikace a jen vybrané vyzve k podání 
nabídky, zatímco v otevřeném řízení vyzve k podání nabídky neomezený počet uchazečů 
přímo v oznámení otevřeného řízení a nabídky mohou být posouzeny současně s ověřením 
kvalifikace uchazečů. 

 
Pokud jsou splněny podmínky dané ustanoveními § 27 zákona č. 40/2004 Sb. (např. 

v návaznosti na otevřené řízení nebo užší řízení, ve kterých nebyly podány žádné nabídky 
splňující podmínky), zvolí zadavatel jednací řízení bez uveřejnění (§ 27 zákona č. 40/2004 
Sb.). Jednací řízení bez uveřejnění volí zadavatel též k zadání doplňujících zakázek, které 
nebylo možné zadat vcelku s původní zakázkou, avšak s uvážením omezení této volby 
stanovenými zákonem (§ 27 zákona č. 40/2004 Sb.). Jiným důvodem pro použití této formy 
zadání může být skutečnost, že veřejnou zakázku může plnit z technických či uměleckých 
důvodů nebo z důvodů ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze 
určitý dodavatel, nebo veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu 
krizového stavu a nelze použít jiné zadávací řízení. Jednací řízení bez uveřejnění týkající se 
dodávek lze dále použít v případě, kdy se jedná o dodatečnou dodávku od dodavatele, s nímž 
byla uzavřena smlouva a doba trvání smluv nesmí překročit 3 roky, nebo je-li zboží vyráběno 
pouze pro účely výzkumu a vývoje, ale jenom pokud se nejedná o sériovou výrobu za účelem 
dosažení zisku. 

V jednacím řízení bez uveřejnění je také možné zadat  zakázky na dodávky u síťových 
zadavatelů při dodávkách na komoditních trzích, při výhodné koupi, kdy je možné obstarat 
dodávky za zvlášť příznivých okolností (doba, výhodné ceny), při nákupu zboží za zvlášť 
výhodných podmínek od dodavatele v likvidaci nebo probíhá-li konkurzní nebo vyrovnací 
řízení a pokud existuje rámcová smlouva. Při volbě řízení bez uveřejnění zadavatel připraví 
výzvu k jednání, kterou písemně oznámí několika dodavatelům.   

 
Pokud jsou splněny podmínky dané ustanoveními § 26 zákona č. 40/2004 Sb. (např. ve 

výjimečných případech, kdy nelze stanovit předem cenu zakázky vzhledem k rizikům a 
povaze zakázky), navrhne zadavatel jednací řízení s uveřejněním (§ 26 zákona č. 40/2004 
Sb.).  

Pozn.: Použití jednacího řízení s uveřejněním v návaznosti na otevřené řízení nebo užší 
řízení, ve kterých nebyly podány žádné nabídky splňující podmínky je podmíněno dostatkem 
času na běh dalších lhůt (viz orientační tabulku lhůt v Příloze č. 7). 

 
S uvážením výše uvedených skutečností navrhne zadavatel druh zadávacího řízení. 
 
Ředitel ORPS (32) schválí druh zadávacího řízení. 
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5.2.3 Příprava zadávací dokumentace - pro všechny druhy zadávacích 
řízení 

 
Postup při přípravě zadávací dokumentace se vztahuje na všechny typy výběrových 

řízení. 
Zadavatel ve spolupráci se zaměstnancem 322TA připraví zadávací dokumentaci (§ 48 

zákona č. 40/2004 Sb.), aby mohla být poskytnuta každému uchazeči nebo zájemci ve stejném 
rozsahu přímo nebo do 4 pracovních dnů na požádání (§ 51 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Osnova zadávací dokumentace je uvedena v Příloze č. 8 tohoto Manuálu. 

 
V zadávací dokumentaci (§ 48 zákona č. 40/2004 Sb.) vymezí požadavky na veřejnou 

zakázku velmi přesně a jednoznačně,  s cílem, aby nabídku podali jen ti dodavatelé, kteří 
budou schopni splnit účel projektu TP.  

 
Vymezí předmět zakázky (§ 48 zákona č. 40/2004 Sb.) v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky včetně klasifikace předmětu zakázky podle vyhlášky č. 240/2004 Sb., o 
informačním systému zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich 
ekonomické výhodnosti (dále jen „vyhláška č. 240/2004 Sb.“). Technické specifikace, tj. 
charakteristiky materiálů, zboží, prací a služeb, musí být stanoveny s odkazem na technické 
normy a schválení (§49 zákona 40/2004 Sb.) a musí být stanoveny tak, aby nezaručovaly 
určitým dodavatelům konkurenční výhodu. 

Dále stanoví kritéria (§ 55 zákona č. 40/2004 Sb.) pro zadání veřejné zakázky 
s uvážením, že základním kritériem může být ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší 
nabídková cena. Pokud je základním kritériem ekonomická výhodnost, pak stanoví též dílčí 
kritéria včetně jejich váhy v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena (§ 
55 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). Dalšími dílčími kritérii jsou zejména  

a) provozní náklady,  
b) požadavky na údržbu,  
c) technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky 

(§ 55 odst. 3 a § 49 zákona č. 40/2004 Sb.).  
Dalšími dílčími kritérii pro hodnocení nabídek mohou být (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 
Sb.) 

a) doba provedení, 
b) smluvní záruky za jakost díla (zejména obsah a rozsah záruky), 
c) smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů (zejména smluvní pokuty, 

bankovní záruky na zajištění nepeněžité pohledávky), 
d) zohlednění ekologických postupů při provádění díla, 
e) druh a rozsah pojištění předmětu veřejné zakázky. 
 
Dbá, aby zadání a na ně navazující postup neposkytoval důvody k námitkám proti řízení 

(§ 88 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Zadavatel předloží návrh druhu zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace 

řediteli ORPS (32) ke schválení. 
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5.2.4 Podrobný postup při otevřeném zadávacím řízení    
 

 
 

5.2.4.1 Oznámení zadávacího řízení   
 
Zadavatel navrhne Oznámení zadávacího řízení (§ 42, 43, 44 a 84 zákona č. 40/2004 

Sb.) vyplněním formuláře podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 9). Při 
vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  podle 
zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Zadavatel může navrhnout uveřejnění údajů a informace o veřejné zakázce také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) schválí návrh Oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci a 
rozhodne o odeslání oznámení zadávacího řízení a stvrdí svým podpisem obsah formuláře 
Oznámení zadávacího řízení.  

Pokud ředitel odboru RPS (32) schválil návrh  Oznámení zadávacího řízení a rozhodl, 
že bude řízení oznámeno, předloží zadavatel vyplněné dokumenty do OVI (42). Zaměstnanec 
pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a vyplněný formulář 
Oznámení zadávacího řízení a formulář poté zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek.  

Pokud je tak rozhodnuto ředitelem odboru RPS (32) uveřejní zadavatel také jiným 
způsobem,  nikoli však dříve, než bude uveřejněno na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona č. 
40/2004 Sb.). 
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5.2.4.2 Poskytování zadávací dokumentace    
 
Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci (§ 48 zákona č. 40/2004 Sb.) každému 

uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu přímo nebo do 4 pracovních dnů na požádání (§ 51 
odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). 

 

5.2.4.3 Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci    
 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději 12 
dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vyjasnění všem a do 7 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. (§52 zákona č.40/2004 Sb.) 

 

5.2.4.4 Evidence nabídek   
 
Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim pořadová 

čísla (§ 53 odst. 3). Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 

5.2.4.5 Jmenování hodnotící komise  
 
Zadavatel navrhne jmenování členů hodnotící komise v počtu nejméně 5 a ke každému 

členovi též náhradníka tak, aby třetina členů komise měla potřebnou odbornou způsobilost (§ 
57 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce 
zadavatele a pověřený zaměstnanec odboru RPS (32). Do hodnotící komise může být  přizván 
i externí odborník, či odborník z jiného ŘO.  

Ředitel ORPS (32) rozhodne o jmenování členů hodnotící komise. 
 

5.2.4.6 Svolání a jednání hodnotící komise  
 
Zadavatel pozve členy hodnotící komise na jednání komise nejméně 7 dní před 

termínem jednání.  
 
Hodnotící komise, která se sejde k jednání, si zvolí na svém prvním jednání ze svých 

členů předsedu a místopředsedu. Další jednání hodnotící komise svolává a řídí její předseda, 
není-li přítomen, pak místopředseda. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li 
přítomny nejméně dvě třetiny členů komise, nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise 
rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol, 
který podepisují všichni přítomní členové hodnotící komise. Členové hodnotící komise a 
jejich náhradníci zachovávají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti 
s výkonem své funkce. O své nestrannosti a mlčenlivosti učiní každý člen hodnotící komise i 
náhradník písemně prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise (viz Příloha č. 
10). 
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5.2.4.7 Otevírání obálek  
 
Hodnotící komise se sejde k otevírání obálek obsahujících nabídky v termínu a na místě 

uvedeném v oznámení zadávacího řízení, tj. ne dříve než 36 dní od uveřejnění oznámení 
otevřeného řízení (o§ 54 dst. 5 a 6 zákona č. 40/2004 Sb.). 

Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami až před zahájením otevírání 
obálek.  

V pořadí podle pořadového čísla otevře komise každou obálku a zkontroluje, zda je 
nabídka 

a) zpracována v požadovaném jazyku, 
b) podepsána oprávněnou osobou a 
c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.  
Po provedení této kontroly zadavatel nebo hodnotící komise sděluje přítomným 

uchazečům (§ 59 odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb.) identifikační údaje uchazeče, který podal 
právě kontrolovanou nabídku, a to jeho obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo 
adresu, nabídkovou cenu (za každou variantu) a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje 
požadavky podle písmen a) až c). Jestliže hodnotící komise zjistí, že některá nabídka 
požadavkům nevyhovuje, vyřadí ji. 

Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. 
Hodnotící komise sepisuje protokol o otevírání obálek, ve kterém uvede identifikační 

údaje o uchazeči, včetně osobních údajů, a to  
• v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační 
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, 

• v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo 
datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační 
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. 

Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným 
v písmenech a) až c) výše, a nabídkovou cenu. K protokolu se přiloží formulář s vyznačením, 
zda nabídky vyhověly požadavkům uvedeným v písmenech a) až c) výše (Kontrolní list 
k otevírání obálek - viz Příloha č. 11). 

Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část 
protokolu o otevírání obálek.  

Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o 
otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek (viz Příloha 
č.12). 
 

5.2.4.8 Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění  
 

Zadavatel umožní uchazečům nahlédnout do části protokolu před podpisy členů 
hodnotící komise a zveřejní tuto část protokolu obvyklým způsobem. 
 

5.2.4.9  Vyloučení uchazeče  
 
Pokud byla nabídka některého z uchazečů hodnotící komisí vyřazena, navrhne zadavatel 

vyloučení uchazeče a sestaví návrh dopisu, jímž se uchazeči oznámí jeho vyloučení, včetně 
důvodu vyloučení (§ 59 odst. 5, § 61 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb.). 
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Ředitel ORPS (32) bezodkladně písemně oznámí uchazeči jeho vyloučení z další účasti 
v zadávacím řízení. 
 

5.2.4.10 Posuzování nabídek  
 
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek 

uvedených v oznámení řízení a zadávací dokumentaci. Nabídky, které nesplňují zadávací 
podmínky, komise vyřadí (§ 61 zákona č. 40/2004 Sb.).  

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si hodnotící komise musí vyžádat písemné 
zdůvodnění. 

V případě nejasností může hodnotící komise požádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má 
uchazeč vysvětlit. 

V případě chybějících podkladů hodnotící komise uchazeče vyloučí.  
Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží požadované zdůvodnění 

mimořádně nízké ceny či vysvětlení nejasností ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
žádost o zdůvodnění či vysvětlení. 
 

5.2.4.11 Hodnocení nabídek  
 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle kritérií stanovených v oznámení 

zadávacího řízení (§ 62 zákona č. 40/2004 Sb.).  V případě zadávání veřejné zakázky podle 
ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí 
kritéria a jejich váhu. Je-li kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena, seřadí hodnotící 
komise nabídky podle výše nabídkové ceny. 

Hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti provede hodnotící komise bodovací 
metodou podle § 8 vyhlášky č. 240/2004 Sb.. U číselně vyjádřitelných hodnot splnění kriteria 
pracuje bodovací metoda s hodnotovým vyjádřením poměru hodnoty posuzované nabídky k  
nabídce z hlediska daného kriteria nejvhodnější, přičemž se u minimalizačních kriterií pracuje 
s převrácenými číselnými hodnotami a nejvýhodnější nabídka má vždy hodnotu 100. Pro 
kriteria, která nelze vyjádřit číselně se použije rovnoměrná stupnice přiřazená nabídkám 
seřazeným podle výhodnosti od nejlepší k nejhorší (např. 100, 75, 50, 25 pro čtyři nabídky; 
100, 80, 60, 40, 20 pro pět nabídek apod.). Po vynásobení váhami stanovenými v oznámení 
zadávacího řízení a sečtení bodů za jednotlivá kritéria pro každou nabídku se nabídky seřadí 
podle získaného ohodnocení. Nejúspěšnější je nabídka s nejvyšší hodnotou.  
 

5.2.4.12 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje 

seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího 
řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek 
s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise (§ 63 zákona č. 
40/2004 Sb.). Pro vypracování zprávy použije formulář „Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek“ podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 13). Zprávu podepíší 
všichni členové hodnotící komise. Po ukončení své činnosti předá hodnotící komise zprávu 
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včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce zaměstnanci 322TA, který uvědomí 
VO 32x.  
 

5.2.4.13 Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Až do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem uchazečům, pokud nebyli ze 

zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořídit si z ní výpis nebo opis.  

 

5.2.4.14 Přidělení veřejné zakázky 
 
Zadavatel navrhne přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako nejlepší a připraví návrh rozhodnutí k rozeslání všem nevyloučeným uchazečům, ve 
kterém uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči, údaje, které byly předmětem 
hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto 
uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí 
nabídek ostatních uchazečů. Jestliže návrh rozhodnutí neodpovídá pořadí nabídek podle 
hodnocení, zahrne do návrhu rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu (§ 65 zákona č. 40/2004 
Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o přidělení veřejné zakázky (§ 65 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Zadavatel rozešle rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky všem nevyloučeným 

uchazečům. 
 

5.2.4.15 Vypořádání námitek  
 

Pokud kterýkoli uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité 
veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele 
vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "stěžovatel") (§ 88 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.), 
podá do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky zdůvodněné námitky, 
připraví zadavatel návrh na vypořádání námitek. 

Zadavatel postupuje tak, aby do 10 dnů od obdržení námitek bylo stěžovateli odesláno 
písemné sdělení, zda se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu jejich 
vyřízení (§ 88 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). Opožděně podané námitky připraví k vrácení 
stěžovateli s odůvodněním (§ 88 odst.2 zákona č. 40/2004 Sb.). Při vypořádávání námitek 
dbá, aby nevyhověním nebo pozdním vyhověním (později než do 10 dnů) námitkám nevznikl 
důvod k odkladu uzavření smlouvy o 60 dnů od obdržení námitky (§ 88 zákona č. 40/2004 
Sb. odst. 4zákona č. 40/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o vypořádání námitek, případně o vrácení opožděně 
podaných námitek. 

Zadavatel zašle stěžovateli písemné sdělení. Opožděně podané námitky vrátí stěžovateli 
s odůvodněním (§ 88 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb.). 
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5.2.4.16 Příprava smlouvy 
 

Zadavatel připraví ve spolupráci se zaměstnancem 32LF a 322 TA návrh smlouvy mezi 
MMR a vybraným uchazečem v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. Při návrhu 
smlouvy použije šablony Vzory právních smluv MMR – Smlouva o dílo podle obchodního 
zákoníku, nebo šablony Vzory právních smluv MMR – Smlouva o dílo podle občanského 
zákoníku, nebo šablony Vzory právních smluv MMR – Kupní smlouva a postupuje podle § 
536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „obchodní zákoník)“ nebo podle § 631 až § 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

Při přípravě, uzavírání smluv a jejich evidenci se řídí rozhodnutími ministra č. 13/2000, 
a č. 33/2002. 

Ve smlouvě bude uvedeno, že faktury ponesou označení „Technická pomoc RPS“ 
a název Odboru RPS nebo Odboru monitorování programů (33) nebo Platebního orgánu. 

Zadavatel projedná návrh smlouvy s vybraným uchazečem. Po uplynutí lhůty 15 dnů na 
podání námitek a po vyhovění zdůvodněným námitkám, pokud jsou podány, popř. po 
uplynutí 60 dnů od obdržení zdůvodněných námitek, kterým nebylo vyhověno do 10 dnů od 
jejich obdržení, předloží bezodkladně řediteli ORPS (32) návrh písemné smlouvy s vybraným 
zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou  nabídkou. 

Dále připraví oznámení o uzavření smlouvy všem nevyloučeným uchazečům (§ 66 
zákona č. 40/2004 Sb.).  

Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li 
potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
oznámení o přidělení veřejné zakázky, navrhne uzavření smlouvy s uchazečem, který se 
umístil další v pořadí a postupuje dále obdobně jako v případě prvního uchazeče. 

Návrh smlouvy připraví zadavatel ve dvou originálech.  
 

5.2.4.17 Připomínky OLP  (92) a OR (43)/OFŘ (44) ke smlouvě 
  
Návrh smlouvy zašle zadavatel do Legislativně právního odboru OLP (92) a do odboru 

rozpočtu (43) / Odboru  finančního řízení a Platební jednotky, konkrétně do oddělení 
finančních služeb (443), k vyjádření do 4 pracovních dnů. Případné připomínky OLP (92) a 
OR (43) / OFŘ (44) následně do smlouvy zapracuje.  
 

5.2.4.18 Uzavření  smlouvy 
  

Pokud tak ředitel ORPS (32) rozhodne, potvrdí spolu s vybraným uchazečem svým 
podpisem uzavření smlouvy. Ředitel ORPS (32) autorizuje oznámení o uzavření smlouvy. 

Zadavatel oznámí uzavření smlouvy všem nevyloučeným uchazečům do 30 dnů od 
uzavření smlouvy  (§ 66 zákona č. 40/2004 Sb.). Další vyhotovení smlouvy a oznámení 
uchová pro další administraci a založí do dokumentace o realizaci projektu TP. Smlouvu 
spolu s oznámením předá zaměstnanci 32 LF a 322TA k archivaci. 
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5.2.4.19 Výsledky zadávacího řízení 
 
Zadavatel vyplní formulář „Výsledky zadávacího řízení“ podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

240/2004 Sb. (viz Příloha č. 14.) a předloží ho ke schválení řediteli ORPS (32) tak, aby 
informace o uzavření smlouvy mohla být zveřejněna do 30 dnů  od uzavření smlouvy. 

Při vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  
podle zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o schválení vyplnění formuláře  „Výsledky zadávacího 
řízení“ a v případě schválení potvrdí údaje a informace uvedené ve formuláři svým podpisem. 

Zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Výsledky zadávacího řízení“ předloží do 
OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a 
vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce Centrální adresy, Wolkerova 
480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, v pracovních dnech 6:00 – 
14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek (§ 85 zákona č. 40/2004 Sb. a § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 240/2004 
Sb.). 

Zadavatel může uveřejnit údaje a informace o veřejných zakázkách také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 
 

5.2.4.20 Zrušení zadávacího řízení  
 

Možnost zrušení zadávacího řízení musí být vyhrazena v zadávacím řízení. 
Zadavatel navrhne zrušení otevřeného řízení, jestliže 

a) nebyla podána žádná nabídka, 
b) všichni uchazeči byli vyloučeni, 
c) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je 
nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo 
d) smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v 
době, po kterou je svou nabídkou vázán. 

Zadavatel vyplní v případě zrušení řízení formulář podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 
240/2004 Sb. (viz Příloha č. 15). 

O zrušení zadávacího řízení rozhoduje ředitel ORPS (32). 
V případě zrušení řízení zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Zrušení zadávacího 

řízení“ předloží do OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje 
zadávací dokumentaci a vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
Centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek. 

 

5.2.4.21 Písemná zpráva zadavatele  
 

Zadavatel vypracuje k veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva, písemnou 
zprávu zadavatele (§ 69 zákona č. 40/2004 Sb.), která obsahuje zejména: 

a)  předmět a celkovou cenu veřejné zakázky, 
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b) identifikační údaje o uchazečích nebo zájemcích, jejichž nabídky byly hodnoceny 
nebo s nimiž bylo jednáno, spolu s pořadím, v jakém byly jejich nabídky 
vyhodnoceny, 

c) identifikační údaje uchazečích nebo zájemcích, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni 
spolu s uvedením důvodů odmítnutí či vyloučení, 

d) identifikační údaje o uchazeči nebo zájemci, s nímž byla uzavřena smlouva, i zda a 
jakou část veřejné zakázky zamýšlí tento uchazeč nebo zájemce zadat jiným osobám, 
s uvedením jejich identifikačních údajů, 

e) podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez 
uveřejnění, byl-li pro zadání veřejné zakázky použit tento druh zadávacího řízení, 

f) zdůvodnění, proč byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem nebo zájemcem 
(dále „dodavatel“), 

f) zdůvodnění, proč byli v případě užšího řízení vyzváni k podání nabídky a v případě 
jednacího řízení vyzváni k jednání vybraní uchazeči nebo zájemci. 

Osnova písemné zprávy zadavatele je uvedena v Příloze č. 17. 
O schválení písemné zprávy zadavatele rozhodne ředitel ORPS (32). 
 

5.2.4.22 Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek 
 
Zadavatel předá dokumentaci o zadání veřejné zakázky zaměstnanci 322TA k uchování 

po dobu 10 let od uzavření smlouvy, od její změny nebo od zrušení zadávacího řízení  (§ 71 
zákona č. 40/2004 Sb.) v souladu se Skartačním a  archivním  řádem MMR. 

Zaměstnanec 322TA uchovává písemnou zprávu zadavatele, aby mohla být na vyžádání 
poskytnuta Evropské komisi nebo orgánu dohledu (§ 69 zákona č. 40/2004 Sb.). 
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5.2.5 Podrobný postup při užším zadávacím řízení   

  
 
 

5.2.5.1 Oznámení zadávacího řízení   
 

Zadavatel navrhne Oznámení zadávacího řízení (§ 42, 43, 44 a 84 zákona č. 40/2004 
Sb.) vyplněním formuláře podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 9). Při 
vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  podle 
zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Zadavatel může navrhnout uveřejnění údajů a informace o veřejné zakázce také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 

Zadavatel navrhne omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, pro 
užší řízení od 5 do 20 (§ 43 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). 

Pokud ředitel odboru RPS (32) schválil návrh  Oznámení zadávacího řízení a rozhodl, 
že bude řízení oznámeno, předloží zadavatel vyplněné dokumenty do OVI (42). Zaměstnanec 
pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a vyplněný formulář 
Oznámení zadávacího řízení a formulář poté zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
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v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek.  

Pokud je tak rozhodnuto ředitelem odboru RPS (32) uveřejní zadavatel také jiným 
způsobem,  nikoli však dříve, než bude uveřejněno na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona č. 
40/2004 Sb.). 

 

5.2.5.2 Poskytování zadávací dokumentace  
 
Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci (§ 48 zákona č. 40/2004 Sb.) každému 

uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu přímo nebo do 4 pracovních dnů na požádání (§ 51 
odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). 

 

5.2.5.3 Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci  
 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději 12 
dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vyjasnění všem a do 7 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. (§52 zákona č.40/2004 Sb.) 

 

5.2.5.4 Vyhodnocení kvalifikace uchazečů v užším řízení  
 
Zadavatel vyhodnotí po uplynutí lhůty pro podání žádosti (nejméně 37 dnů podle § 43 

odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.) kvalifikaci uchazečů podle kritérií stanovených v oznámení 
užšího řízení a navrhne, aby byl určený počet zájemců vyzván k podání nabídky. Základní 
kvalifikační kritéria jsou stanovena v § 31 zákona č.40/2004 Sb.. Technickou způsobilost  
prokáže uchazeč nebo zájemce u veřejné zakázky na služby nebo dodávky dle způsobu 
stanoveného v oznámení výběrového řízení či výzvě k jednání. U zakázek nedosahujících a 
nepřesahujících  130 000 € může uchazeč nebo zájemce nahradit prokázání požadované 
technické způsobilosti prohlášením.  
 

5.2.5.5 Výzva k podání nabídky  
 
Po vyhodnocení kvalifikace a omezení počtu zájemců navrhne zadavatel znění výzvy 

k podání nabídky v užším řízení (§ 46 zákona č. 40/2004 Sb.). Výzva musí obsahovat 
a) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, 
b) lhůtu a adresu pro podání nabídek, 
c) kritéria pro podání veřejné zakázky, včetně jejich váhy, 
d) informace o uveřejnění oznámení užšího řízení, 
e) informaci, zda nabídka musí být uvedena též v jiném, než českém jazyce. 

Výzva může obsahovat i návrh smlouvy.  
K podání nabídky musí být vyzváni všichni zájemci, kteří nebyli odmítnuti z důvodu 

nesplnění kvalifikace (§ 39 zákona č. 40/2004 Sb.) nebo omezení počtu zájemců (§ 40 zákona 
č. 40/2004 Sb.). Zadavatel navrhne písemné oznámení o vyloučení vyloučeným účastníkům. 

Po uplynutí lhůty 37 dní pro podání žádosti o účast předloží zadavatel řediteli ORPS 
(32) ke schválení návrh, aby byli vybraní zájemci vyzváni k podání nabídky a dále předloží 
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návrh bezodkladného písemného oznámení o odmítnutí účasti těm účastníkům, kterým byla 
odmítnuta účast z důvodu omezení jejich počtu, resp. o vyloučení těm účastníkům, kteří byli 
vyloučeni. 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o omezení počtu zájemců a o zájemcích, kteří budou 
vybráni k podání nabídky a kteří budou vyloučeni. 

Po rozhodnutí ředitele ORPS (32) o vyzvání zájemců k podání nabídky a vyloučení 
zájemců rozešle zadavatel výzvy k podání nabídek a dopisy o vyloučení. 

 

5.2.5.6 Evidence nabídek  
 
Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim pořadová 

čísla (§ 53 odst. 3). Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 

5.2.5.7 Jmenování hodnotící komise  
 
Zadavatel navrhne jmenování členů hodnotící komise v počtu nejméně 5 a ke každému 

členovi též náhradníka tak, aby třetina členů komise měla potřebnou odbornou způsobilost (§ 
57 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce 
zadavatele a pověřený zaměstnanec odboru RPS (32). Do hodnotící komise může být  přizván 
i externí odborník, či odborník z jiného ŘO.  

Ředitel ORPS (32) rozhodne o jmenování členů hodnotící komise. 
 

5.2.5.8 Svolání a jednání hodnotící komise  
 
Pokud je jmenována hodnotící komise, pozve zadavatel členy hodnotící komise na 

jednání komise nejméně 7 dní před termínem jednání.  
Pokud jmenována hodnotící komise, která se sejde k jednání, zvolí si na svém prvním 

jednání ze svých členů předsedu a místopředsedu. Další jednání hodnotící komise svolává a 
řídí její předseda, není-li přítomen, pak místopředseda. Hodnotící komise může jednat a 
usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů komise, nebo jejich náhradníků. 
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. O jednání hodnotící komise se 
sepisuje protokol, který podepisují všichni přítomní členové hodnotící komise. Členové 
hodnotící komise a jejich náhradníci zachovávají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli 
v souvislosti s výkonem své funkce. O své nestrannosti a mlčenlivosti učiní každý člen 
hodnotící komise i náhradník písemně prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící 
komise (viz Příloha č. 10). 

5.2.5.9 Otevírání obálek   
 
Hodnotící komise se sejde k otevírání obálek obsahujících nabídky v termínu a na místě 

uvedeném v oznámení zadávacího řízení, tj. ne dříve než 20 dní od výzvy k odeslání nabídek 
v užším řízení (o§ 54 dst. 5 a 6 zákona č. 40/2004 Sb.). 

Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami až před zahájením otevírání 
obálek.  
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V pořadí podle pořadového čísla otevře komise každou obálku a zkontroluje, zda je 
nabídka 

d) zpracována v požadovaném jazyku, 
e) podepsána oprávněnou osobou a 
f) z hlediska požadovaného obsahu úplná.  
Po provedení této kontroly zadavatel nebo hodnotící komise sděluje přítomným 

uchazečům (§ 59 odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb.) identifikační údaje uchazeče, který podal 
právě kontrolovanou nabídku, a to jeho obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo 
adresu, nabídkovou cenu (za každou variantu) a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje 
požadavky podle písmen a) až c). Jestliže hodnotící komise zjistí, že některá nabídka 
požadavkům nevyhovuje, vyřadí ji. 

Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. 
Hodnotící komise sepisuje protokol o otevírání obálek, ve kterém uvede identifikační 

údaje o uchazeči, včetně osobních údajů, a to  
• v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační 
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, 

• v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo 
datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační 
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. 

Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným 
v písmenech a) až c) výše, a nabídkovou cenu. K protokolu se přiloží formulář s vyznačením, 
zda nabídky vyhověly požadavkům uvedeným v písmenech a) až c) výše (Kontrolní list 
k otevírání obálek -  viz Příloha č. 11). 

Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část 
protokolu o otevírání obálek.  

Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o 
otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek (viz Příloha č. 
12). 
 

5.2.5.10 Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění  
 
Zadavatel umožní uchazečům nahlédnout do části protokolu před podpisy členů 

hodnotící komise a zveřejní tuto část protokolu obvyklým způsobem. 
 

5.2.5.11  Vyloučení uchazeče   
 
Pokud byla nabídka některého z uchazečů hodnotící komisí vyřazena, navrhne zadavatel 

bezodkladně řediteli ORPS (32) vyloučení uchazeče, a sestaví návrh dopisu, jímž se uchazeči 
oznámí jeho vyloučení, včetně důvodu vyloučení (§ 59 odst. 5, § 61 odst. 5 zákona č. 40/2004 
Sb.). 

Ředitel ORPS (32) bezodkladně písemně oznámí uchazeči jeho vyloučení z další účasti 
v zadávacím řízení. 

 

5.2.5.12 Posuzování nabídek  
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Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek 
uvedených v oznámení řízení a zadávací dokumentaci. Nabídky, které nesplňují zadávací 
podmínky, komise vyřadí (§ 61 zákona č. 40/2004 Sb.).  

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si hodnotící komise musí vyžádat písemné 
zdůvodnění. 

V případě nejasností může hodnotící komise požádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má 
uchazeč vysvětlit. 

V případě chybějících podkladů hodnotící komise uchazeče vyloučí. 
Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží požadované zdůvodnění 

mimořádně nízké ceny či vysvětlení nejasností ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
žádost o zdůvodnění či vysvětlení. 
 

5.2.5.13 Hodnocení nabídek   
 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle kritérií stanovených v oznámení 

zadávacího řízení (§ 62 zákona č. 40/2004 Sb.).  V případě zadávání veřejné zakázky podle 
ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí 
kritéria a jejich váhu. Je-li kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena, seřadí hodnotící 
komise nabídky podle výše nabídkové ceny. 

Hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti provede hodnotící komise bodovací 
metodou podle § 8 vyhlášky č. 240/2004 Sb.. U číselně vyjádřitelných hodnot splnění kriteria 
pracuje bodovací metoda s hodnotovým vyjádřením poměru hodnoty posuzované nabídky k  
nabídce z hlediska daného kriteria nejvhodnější, přičemž se u minimalizačních kriterií pracuje 
s převrácenými číselnými hodnotami a nejvýhodnější nabídka má vždy hodnotu 100. Pro 
kriteria, která nelze vyjádřit číselně se použije rovnoměrná stupnice přiřazená nabídkám 
seřazeným podle výhodnosti od nejlepší k nejhorší (např. 100, 75, 50, 25 pro čtyři nabídky; 
100, 80, 60, 40, 20 pro pět nabídek apod.). Po vynásobení váhami stanovenými v oznámení 
zadávacího řízení a sečtení bodů za jednotlivá kritéria pro každou nabídku se nabídky seřadí 
podle získaného ohodnocení. Nejúspěšnější je nabídka s nejvyšší hodnotou.  
 

5.2.5.14 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
 
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje 

seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího 
řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek 
s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise (§ 63 zákona č. 
40/2004 Sb.). Pro vypracování zprávy použije formulář „Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek“ podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 13). Zprávu podepíší 
všichni členové hodnotící komise. Po ukončení své činnosti předá hodnotící komise zprávu 
včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce vedoucímu příslušného oddělení.   
 

5.2.5.15 Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek  
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Až do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem uchazečům, pokud nebyli ze 
zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořídit si z ní výpis nebo opis.  
 

5.2.5.16 Přidělení veřejné zakázky  
 
Zadavatel navrhne přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako nejlepší a připraví návrh rozhodnutí k rozeslání všem nevyloučeným uchazečům, ve 
kterém uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči, údaje, které byly předmětem 
hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto 
uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí 
nabídek ostatních uchazečů. Jestliže návrh rozhodnutí neodpovídá pořadí nabídek podle 
hodnocení, zahrne do návrhu rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu (§ 65 zákona č. 40/2004 
Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o přidělení veřejné zakázky (§ 65 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Zadavatel rozešle rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky všem nevyloučeným 

uchazečům. 
 

5.2.5.17 Vypořádání námitek  
 

Pokud kterýkoli uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité 
veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele 
vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "stěžovatel") (§ 88 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.), 
podá do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky zdůvodněné námitky, 
připraví zadavatel návrh na vypořádání námitek. 

Zadavatel postupuje tak, aby do 10 dnů od obdržení námitek bylo stěžovateli odesláno 
písemné sdělení, zda se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu jejich 
vyřízení (§ 88 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). Opožděně podané námitky připraví k vrácení 
stěžovateli s odůvodněním (§ 88 odst.2 zákona č. 40/2004 Sb.). Při vypořádávání námitek 
dbá, aby nevyhověním nebo pozdním vyhověním (později než do 10 dnů) námitkám nevznikl 
důvod k odkladu uzavření smlouvy o 60 dnů od obdržení námitky (§ 88 zákona č. 40/2004 
Sb. odst. 4zákona č. 40/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o vypořádání námitek, případně o vrácení opožděně 
podaných námitek. 

Zadavatel zašle stěžovateli písemné sdělení. Opožděně podané námitky vrátí stěžovateli 
s odůvodněním. 

 

5.2.5.18 Příprava smlouvy 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.16 Příprava 
smlouvy. 
 

5.2.5.19 Připomínky OLP (92) a OR (43) /OFŘ (44) ke smlouvě 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.17 Připomínky OLP 
(92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě. 
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5.2.5.20 Uzavření smlouvy 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.18 Uzavření 
smlouvy. 
 

5.2.5.21 Výsledky zadávacího řízení 
 
Zadavatel vyplní formulář „Výsledky zadávacího řízení“ podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

240/2004 Sb. (viz Příloha č. 14) a předloží ho ke schválení řediteli ORPS (32) tak, aby 
informace o uzavření smlouvy mohla být zveřejněna do 30 dnů  od uzavření smlouvy. 

Při vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  
podle zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o schválení vyplnění formuláře  „Výsledky zadávacího 
řízení“ a v případě schválení potvrdí údaje a informace uvedené ve formuláři svým podpisem. 

Zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Výsledky zadávacího řízení“ předloží do 
OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a 
vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce Centrální adresy, Wolkerova 
480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, v pracovních dnech 6:00 – 
14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek (§ 85 zákona č. 40/2004 Sb. a § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 240/2004 
Sb.). 

Zadavatel může uveřejnit údaje a informace o veřejných zakázkách také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 
 

5.2.5.22 Zrušení zadávacího řízení  
 

Možnost zrušení zadávacího řízení musí být vyhrazena v zadávacím řízení. 
Zadavatel navrhne zrušení užšího řízení, jestliže 
a) nebyla podána žádná nabídka, 
b) všichni uchazeči byli vyloučeni, 
c) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je 

nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo 
d) smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu 

v době, po kterou je svou nabídkou vázán. 
Zadavatel vyplní v případě zrušení řízení formulář podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

240/2004 Sb. (viz Příloha č. 15). 
O zrušení zadávacího řízení rozhoduje ředitel ORPS (32). 
V případě zrušení řízení zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Zrušení zadávacího 

řízení“ předloží do OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje 
zadávací dokumentaci a vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
Centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek. 
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5.2.5.23 Písemná zpráva zadavatele  
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.21 Písemná zpráva 
zadavatele. 
 

5.2.5.24 Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.22 Archivace. 

5.2.6 Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení s uveřejněním  
 

 

 

5.2.6.1 Oznámení zadávacího řízení  
 
Zadavatel navrhne Oznámení zadávacího řízení (§ 42, 43, 44 a 84 zákona č. 40/2004 

Sb.) vyplněním formuláře podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 9). Při 
vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  podle 
zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 
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Zadavatel může navrhnout uveřejnění údajů a informace o veřejné zakázce také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 

Zadavatel navrhne omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, pro 
jednací řízení s uveřejněním ne méně než 3 (§ 44 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). 

Pokud ředitel odboru RPS (32) schválil návrh  Oznámení zadávacího řízení a rozhodl, 
že bude řízení oznámeno, předloží zadavatel vyplněné dokumenty do OVI (42). Zaměstnanec 
pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a vyplněný formulář 
Oznámení zadávacího řízení a formulář poté zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek.  

Pokud je tak rozhodnuto ředitelem odboru RPS (32) uveřejní zadavatel zadávací řízení 
také jiným způsobem,  nikoli však dříve, než bude uveřejněno na Centrální adrese (§ 84 odst. 
2 zákona č. 40/2004 Sb.). 

 

5.2.6.2 Poskytování zadávací dokumentace  
 
Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci (§ 48 zákona č. 40/2004 Sb.) každému 

uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu přímo nebo do 4 pracovních dnů na požádání (§ 51 
odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.). 

 

5.2.6.3 Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci  
 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději 12 
dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vyjasnění všem a do 7 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. (§52 zákona č.40/2004 Sb.) 

 

5.2.6.4 Vyhodnocení kvalifikace uchazečů  
 

Zadavatel vyhodnotí po uplynutí lhůty pro podání žádosti (nejméně 37 dnů, 
v naléhavých případech ne méně než 15 dnů podle § 44 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.) 
kvalifikaci uchazečů podle kritérií stanovených v oznámení jednacího řízení s uveřejněním a 
navrhne, aby byl určený počet zájemců vyzván k podání nabídky. Základní kvalifikační 
kritéria jsou stanovena v § 31 zákona č.40/2004 Sb.. Technickou způsobilost  prokáže 
uchazeč nebo zájemce u veřejné zakázky na služby nebo dodávky dle způsobu stanoveného 
v oznámení výběrového řízení či výzvě k jednání. U zakázek nedosahujících a 
nepřesahujících  130 000 € může uchazeč nebo zájemce nahradit prokázání požadované 
technické způsobilosti prohlášením.  

 

5.2.6.5 Výzva k podání nabídky  
 
Po vyhodnocení kvalifikace a omezení počtu zájemců navrhne zadavatel znění výzvy 

k podání nabídky. Výzva musí obsahovat 
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f) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, 
g) lhůtu a adresu pro podání nabídek, 
h) kritéria pro podání veřejné zakázky, včetně jejich váhy, 
i) informace o uveřejnění oznámení užšího řízení, 
j) informaci, zda nabídka musí být uvedena též v jiném, než českém jazyce. 

Výzva může obsahovat i návrh smlouvy.  
K podání nabídky musí být vyzváni všichni zájemci, kteří nebyli odmítnuti z důvodu 

nesplnění kvalifikace (§ 39 zákona č. 40/2004 Sb.) nebo omezení počtu zájemců (§ 40 zákona 
č. 40/2004 Sb.). Zadavatel navrhne písemné oznámení o vyloučení vyloučeným účastníkům. 

 
Po uplynutí lhůty 37 dní, v naléhavých případech ne kratší než 15 dní, pro podání 

žádosti o účast předloží zadavatel řediteli ORPS (32) ke schválení návrh, aby byli vybraní 
zájemci vyzváni k podání nabídky a dále předloží návrh bezodkladného písemného oznámení 
o odmítnutí účasti těm účastníkům, kterým byla odmítnuta účast z důvodu omezení jejich 
počtu, resp. o vyloučení těm účastníkům, kteří byli vyloučeni. 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o omezení počtu zájemců a o zájemcích, kteří budou 
vybráni k podání nabídky a kteří budou vyloučeni. 

Po rozhodnutí ředitele ORPS (32) o vyzvání zájemců k podání nabídky a vyloučení 
zájemců rozešle zadavatel výzvy k podání nabídek a dopisy o vyloučení. 

 

5.2.6.6 Evidence nabídek  
 
Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim pořadová 

čísla (§ 53 odst. 3). Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 

5.2.6.7 Posouzení a hodnocení nabídek  
 
Zadavatel postupuje při posuzování a hodnocení nabídek obdobně jako hodnotící 

komise (§ 64 zákona č. 40/2004 Sb.) v kapitolách 6.2.3.10 Posouzení nabídek a 6.2.3.11 
Hodnocení nabídek. 

Po posouzení nabídek následuje jednání s vybranými kvalifikovanými zájemci, jejichž 
nabídky byly vyhodnoceny jako nejlepší. 

 

5.2.6.8 Jednání s vybranými kvalifikovanými zájemci  
 
Pro samotný průběh jednání zákon podmínky a postup nestanoví. Rovněž není povinné 

jmenovat hodnotící komisi, jednání povede zadavatel ve spolupráci s oddělením řídicího 
orgánu RPS (322). K jednání si může zadavatel přizvat i externí odborníky či odborníky 
z ostatních ŘO.    

O průběhu jednání pořídí zadavatel protokol, který všichni účastníci jednání podepíší. 
Všichni účastníci jednání podepíší Čestné prohlášení o nestrannosti a  mlčenlivosti (viz 
Příloha č. 10). 
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5.2.6.9 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a jednání 
 
O posouzení a hodnocení nabídek a následném vyjednávání pořídí zadavatel zprávu, 

která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly ze zadávacího 
řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek 
s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o zadavateli a zaměstnancích, kteří se účastnili 
posuzování, hodnocení a jednání. Pro posuzování a hodnocení nabídek použije formulář 
„Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz 
Příloha č. 13). Zprávu podepíší všichni účastníci posuzování, hodnocení a jednání. Po 
ukončení své činnosti předá zadavatel zprávu včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné 
zakázce zaměstnanci 322TA, který uvědomí VO 32x.  
 

5.2.6.10 Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a jednání 
 
Až do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem uchazečům, pokud nebyli ze 

zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořídit si z ní výpis nebo opis.  

 

5.2.6.11 Přidělení veřejné zakázky  
 
Zadavatel navrhne přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako nejlepší a připraví návrh rozhodnutí k rozeslání všem nevyloučeným uchazečům, ve 
kterém uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči, údaje, které byly předmětem 
hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto 
uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí 
nabídek ostatních uchazečů. Jestliže návrh rozhodnutí neodpovídá pořadí nabídek podle 
hodnocení, zahrne do návrhu rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu (§ 65 zákona č. 40/2004 
Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o přidělení veřejné zakázky (§ 65 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Zadavatel rozešle rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky všem nevyloučeným 

uchazečům. 
 

5.2.6.12 Vypořádání námitek  
 

Pokud kterýkoli uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité 
veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele 
vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "stěžovatel") (§ 88 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.), 
podá do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky zdůvodněné námitky, 
připraví zadavatel návrh na vypořádání námitek. 

Zadavatel postupuje tak, aby do 10 dnů od obdržení námitek bylo stěžovateli odesláno 
písemné sdělení, zda se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu jejich 
vyřízení (§ 88 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). Opožděně podané námitky připraví k vrácení 
stěžovateli s odůvodněním (§ 88 odst.2 zákona č. 40/2004 Sb.). Při vypořádávání námitek 
dbá, aby nevyhověním nebo pozdním vyhověním (později než do 10 dnů) námitkám nevznikl 
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důvod k odkladu uzavření smlouvy o 60 dnů od obdržení námitky (§ 88 zákona č. 40/2004 
Sb. odst. 4zákona č. 40/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o vypořádání námitek, případně o vrácení opožděně 
podaných námitek. 

Zadavatel zašle stěžovateli do 10 dnů od obdržení zdůvodněných námitek sdělení, zda 
se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu vyřízení námitek. Opožděně 
podané námitky vrátí stěžovateli s odůvodněním. 

 

5.2.6.13 Příprava smlouvy 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.16 Příprava 
smlouvy. 
 

5.2.6.14 Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě  
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.17 Připomínky OLP 
(92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě. 
 
 

5.2.6.15 Uzavření smlouvy 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.18 Uzavření 
smlouvy. 
 

5.2.6.16 Výsledky zadávacího řízení 
 
Zadavatel vyplní formulář „Výsledky zadávacího řízení“ podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

240/2004 Sb. (viz Příloha č. 14) a předloží ho ke schválení řediteli ORPS (32) tak, aby 
informace o uzavření smlouvy mohla být zveřejněna do 30 dnů  od uzavření smlouvy. Při 
vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek  podle 
zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o schválení vyplnění formuláře  „Výsledky zadávacího 
řízení“ a v případě schválení potvrdí  údaje a informace uvedené ve formuláři svým 
podpisem. 

Zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Výsledky zadávacího řízení“ předloží do 
OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a 
vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce Centrální adresy, Wolkerova 
480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, v pracovních dnech 6:00 – 
14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek (§ 85 zákona č. 40/2004 Sb. a § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 240/2004 
Sb.). 

Zadavatel může uveřejnit údaje a informace o veřejných zakázkách také jiným 
způsobem, nikoli však dříve, než budou uveřejněny na Centrální adrese (§ 84 odst. 2 zákona 
č. 40/2004 Sb.). 
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5.2.6.17 Zrušení zadávacího řízení  
 

Možnost zrušení zadávacího řízení musí být vyhrazena v zadávacím řízení. 
Zadavatel navrhne zrušení jednacího řízení s uveřejněním, jestliže 
a) nebyla podána žádná nabídka, 
b) všichni uchazeči byli vyloučeni, 
c) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je 

nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo 
d) smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu 

v době, po kterou je svou nabídkou vázán. 
Zadavatel vyplní v případě zrušení řízení formulář podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

240/2004 Sb. (viz Příloha č. 15). 
O zrušení zadávacího řízení rozhoduje ředitel ORPS (32). 
V případě zrušení řízení zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Zrušení zadávacího 

řízení“ předloží do OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje 
zadávací dokumentaci a vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
Centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.2.6.18 Písemná zpráva zadavatele 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.21 Písemná zpráva 
zadavatele. 
 

5.2.6.19 Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.22 Archivace. 
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5.2.7 Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení bez uveřejnění 

5.2.7.1 Zadávací dokumentace  
 
Ředitel ORPS (32) rozhodne o schválení tohoto postupu zadávání veřejných zakázek a 

zadávací dokumentace.  
 

5.2.7.2 Výběr uchazečů   
 

Zadavatel navrhne dodavatele, kterým bude výzva k jednání zaslána. Zákon č.40/2004 
Sb. nedefinuje minimální počet vyzvaných dodavatelů. Dodavatele je možné vybrat dle 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR. Výběr uchazečů bude popsán a řádně 
zdůvodněn v Písemné zprávě zadavatele.    

Ředitel ORPS (32) rozhodne a schválí, kterým dodavatelům bude výzva k jednání 
zaslána.  
 

5.2.7.3 Výzva k jednání  
 
Zadavatel navrhne znění výzvy k jednání. Písemná výzva musí obsahovat: 
k) informace o předmětu veřejné zakázky, 
l) informace o zadavateli lhůtu, 
m) informace možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, 
n) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat (dle §45 zákona č.40/2004 Sb.). 

Výzva může obsahovat i návrh smlouvy.  
Ředitel ORPS (32) rozhodne a schválí, kterým dodavatelům bude výzva k jednání 

zaslána.  
Po rozhodnutí ředitele ORPS (32) o vyzvání dodavatelů k jednání rozešle zadavatel 

výzvy k jednání podání nabídek vybraným dodavatelům.  
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5.2.7.4 Jednání  
 

Pro samotný průběh jednání zákon podmínky a postup nestanoví. Rovněž není povinné 
jmenovat hodnotící komisi, jednání povede zadavatel ve spolupráci s oddělením řídicího 
orgánu RPS (322).   

O průběhu jednání pořídí pověřený zadavatel protokol, který všichni účastníci jednání 
podepíší. Všichni účastníci jednání podepíší Čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
(viz Příloha č. 10). 

 

5.2.7.5 Zpráva o jednání  
 
O vyjednávání s vybranými dodavateli pořídí zadavatel zprávu, která obsahuje seznam 

dodavatelů a jejich nabídek, popis hodnocení s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o 
zaměstnancích, kteří se účastnili jednání. Zprávu podepíší všichni účastníci jednání. Po 
ukončení své činnosti předá zadavatel zprávu včetně veškerých podkladů a dokumentace 
o veřejné zakázce zaměstnanci 322TA, který uvědomí VO 32x.  
 

5.2.7.6 Nahlížení do zprávy o jednání 
 
Až do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem uchazečům, kteří se účastnili jednání, 

na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpis 
nebo opis.  

 

5.2.7.7 Přidělení veřejné zakázky 

  

Zadavatel navrhne přidělení veřejné zakázky dodavateli, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako nejlepší, a připraví návrh rozhodnutí k rozeslání všem zúčastněným 
dodavatelům, ve kterém uvede identifikační údaje o vybraném dodavateli, včetně odůvodnění 
zadání veřejné zakázky a odmítnutí ostatních dodavatelů. Součástí rozhodnutí musí být 
vyhodnocení pořadí nabídek ostatních dodavatelů.  

Ředitel ORPS (32) rozhodne o přidělení veřejné zakázky (§ 65 zákona č. 40/2004 Sb.). 
Zadavatel rozešle rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky všem zúčastněným 

dodavatelům. 
 

5.2.7.8 Vypořádání námitek  
 

Pokud kterýkoli zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a 
kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele vznikla nebo hrozí vznik 
škody (dále jen "stěžovatel") (§ 88 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.), podá do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky zdůvodněné námitky, připraví zadavatel návrh 
na vypořádání námitek. 

Zadavatel postupuje tak, aby do 10 dnů od obdržení námitek bylo stěžovateli odesláno 
písemné sdělení, zda se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu jejich 
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vyřízení (§ 88 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). Opožděně podané námitky připraví k vrácení 
stěžovateli s odůvodněním (§ 88 odst.2 zákona č. 40/2004 Sb.). Při vypořádávání námitek 
dbá, aby nevyhověním nebo pozdním vyhověním (později než do 10 dnů) námitkám nevznikl 
důvod k odkladu uzavření smlouvy o 60 dnů od obdržení námitky (§ 88 zákona č. 40/2004 
Sb. odst. 4zákona č. 40/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o vypořádání námitek, případně o vrácení opožděně 
podaných námitek. 

Zadavatel zašle stěžovateli do 10 dnů od obdržení zdůvodněných námitek sdělení, zda 
se námitkám vyhovuje či nikoliv se zdůvodněním způsobu vyřízení námitek. Opožděně 
podané námitky vrátí stěžovateli s odůvodněním. 

 

5.2.7.9 Příprava smlouvy 
viz Kapitola 5.2.3 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.3.16 Příprava 
smlouvy. 
 

5.2.7.10 Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.17 Připomínky OLP 
(92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě. 
  
 

5.2.7.11 Uzavření  smlouvy 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.18 Uzavření 
smlouvy. 
 

5.2.7.12 Informační list veřejné zakázky  
 
Zadavatel připraví návrh vyplnění Informačního listu veřejné zakázky podle § 3 odst. 4 

vyhlášky č. 240/2004 Sb. (viz Příloha č. 16) a předloží jej ke schválení řediteli ORPS (32) tak, 
aby mohly být uveřejněny do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne zrušení  
zadávacího řízení. Při vyplňování formuláře se řídí Metodickými pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek  podle zákona č. 40/2004 Sb. (viz www.centralni-
adresa.cz/cadr/index.htm) (§ 85 zákona č. 40/2004 Sb.; § 3 odst. 4 vyhlášky č. 240/2004 Sb.). 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o schválení Informačního listu veřejné zakázky a v případě 
schválení potvrdí  údaje a informace uvedené ve formuláři svým podpisem a dále rozhodne o 
případném dalším uveřejnění Informačního listu veřejné zakázky, kromě uveřejnění na 
Centrální adrese. 

Zadavatel zašle schválený Informační list veřejné zakázky do OVI (42).  Zaměstnanec 
pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje zadávací dokumentaci a vyplněný formulář zašle 
na adresu Česká pošta, s. p., správce Centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 
556 316 281, operátor Centrální adresy, v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 
240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním systému o zadávání veřejných zakázek (§ 85 
zákona č. 40/2004 Sb. a § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 240/2004 Sb.). 
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5.2.7.13 Zrušení zadávacího řízení  
 

Ředitel ORPS (32) je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoli bez uvedení 
důvodu.  

V případě zrušení řízení ředitel ORPS (32) potvrdí podpisem vyplněný formulář pro 
Uveřejnění zrušení řízení (viz Příloha č. 15). 

V případě zrušení řízení zadavatel vyplněný a podepsaný formulář „Zrušení zadávacího 
řízení“ předloží do OVI (42). Zaměstnanec pověřený ředitelem odboru 42 zkontroluje 
zadávací dokumentaci a vyplněný formulář zašle na adresu Česká pošta, s. p., správce 
Centrální adresy, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (tel. 556 316 281, operátor Centrální adresy, 
v pracovních dnech 6:00 – 14:00) (§ 5 vyhlášky č. 240/2004 Sb.) k uveřejnění v informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.2.7.14 Písemná zpráva zadavatele  
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.21 Písemná zpráva. 

 

5.2.7.15 Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek 
viz Kapitola 5.2.4 Podrobný postup při zadávání otevřeného řízení, 5.2.4.22 Archivace. 
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5.3 Zadávání zakázek v hodnotě pod 2.000.000Kč bez DPH  
 

Projekty čerpání TP, na které se nevztahuje povinnost použít postupy pro zadání 
zakázek podle zákona (§ 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.), musí být zadány transparentním 
a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění (§ 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 
Sb.). Zákon č. 40/2004, o veřejných zakázkách nestanovuje pro zakázky jejichž 
předpokládaná cena nepřesáhne 2.000.000 Kč bez DPH závazné postupy zadávání. V tomto 
smyslu je dále navržený postup dobrovolným uplatněním přísnějších požadavků než jaké 
stanoví zákon. Tento postup se uplatní, aby bylo prokazatelné, že zakázka byla zadána 
transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění. 

 

5.3.1 Zakázky v rozmezí 2.000.000 Kč ≥ □ >  1.000.000 Kč bez DPH 
 

Pro zadávání zakázek na služby a dodávky, jejichž předpokládaná cena přesáhne 
1.000.000  Kč bez DPH, avšak nepřesáhne 2.000.000 Kč bez DPH navrhujeme uplatnit níže 
uvedený postup,  popř. podle charakteru služby či dodávky zvolit postup otevřeného 
zadávacího řízení nebo užšího zadávacího řízení. V obou případech půjde o administrativně 
zjednodušenou a časově méně náročnou variantu postupu daného zákonem č. 40/2004 Sb..  

Zveřejnění průběhu zadávacího řízení nebude třeba oznamovat na Centrální adrese, 
bude zveřejněno jiným způsobem, např. na internetových stránkách MMR, v tisku, apod. 
Lhůty pro podání žádosti o účast a podání nabídky budou kratší.   

 

5.3.1.1 Zjednodušené otevřené zadávací řízení  
 
V případě otevřeného zadávacího řízení  (viz schéma v Příloze č. 6) se bude zadavatel 

řídit níže popsanými instrukcemi: 
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Příprava zadávací dokumentace 
 viz kapitola 5.2.3 Příprava zadávací dokumentace 
 viz Příloha č. 8 Osnova zadávací dokumentace 
  
Oznámení zadávacího řízení 

Zadavatel navrhne znění oznámení zadávacího řízení pro zveřejnění na webových 
stránkách www.mmr.cz, případně www.strukturalni-fondy.cz. Zadavatel může navrhnout 
uveřejnění údajů a informace o veřejné zakázce také jiným způsobem (např. v tisku). 

Ředitel ORPS (32) schválí zadávací dokumentaci a znění oznámení zadávacího řízení a 
rozhodne o jeho zveřejnění.  

Pokud ředitel ORPS (32) schválil návrh zadávací dokumentace a znění oznámení 
zadávacího řízení, zajistí zadavatel jejich zveřejnění.  

Nejkratší lhůta pro podání nabídky bude 15 pracovních dnů.  
 
Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Zadavatel 
poskytne vyjasnění všem  ve lhůtě minimálně 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. 

 
 
 
Evidence nabídek 

Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim 
pořadová čísla. Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 
Hodnotící komise 
 Zadavatel navrhne jmenování členů hodnotící komise v počtu nejméně 3 s hlasovacím 
právem, předsedu a tajemníka. Členem hodnotící komise musí být vždy alespoň 1 odborně 
způsobilý člen a pověřený zaměstnanec ORPS (32). Zadavatel může do hodnotící komise 
přizvat i jiné externí odborníky či odborníky z jiných ŘO.  

Ředitel ORPS (32) rozhodne o jmenování členů hodnotící komise. 
  
Posuzování a hodnocení nabídek   

Nabídky budou posouzeny hodnotící komisí podle požadavků stanovených v zadávací 
dokumentaci.  

Každý člen hodnotící komise podepíše Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (viz 
Příloha č. 10).  

Protokol o otevírání obálek (viz Příloha č. 12) smí zadavatel zařadit do Zprávy o 

posuzování a hodnocení nabídek (viz Příloha č. 13). Zprávu o posuzování a hodnocení 
nabídek podepíší všichni členové hodnotící komise. Po ukončení své činnosti předá hodnotící 
komise zprávu včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce zaměstnanci 322TA, 
který uvědomí VO 32x. 
 
Přidělení veřejné zakázky 

O přidělení veřejné zakázky rozhoduje ředitel ORPS (32), který také podepisuje 
smlouvu s dodavatelem. Poté, co ředitel ORPS (32) na základě doporučení hodnotící komise 
rozhodne o přidělení zakázky, rozešle zadavatel toto rozhodnutí všem 
vyloučeným/vyřazeným uchazečům včetně odůvodnění.  

 
Smlouva  
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Nejkratší lhůta pro přípravu a podpis smlouvy bude 1 týden od schválení výběru dodavatele. 
viz kapitola 5.2.4.16 Příprava smlouvy  
viz kapitola 5.2.4.17 Připomínky OLP (92) a OFŘ (44) ke smlouvě 
viz kapitola 5.2.4.18 Uzavření smlouvy 

 
Písemná zpráva zadavatele 
 viz kapitola 5.2.4.21 Písemná zpráva zadavatele  
 viz Příloha č. 17 Osnova písemné zprávy zadavatele 
 
   

5.3.1.2  Zjednodušené užší zadávací řízení 
 

V případě užšího zadávacího řízení (viz Schéma v Příloze č. 6) se bude zadavatel řídit 
níže popsanými instrukcemi 

 
Příprava zadávací dokumentace 
 viz kapitola 5.2.3 Příprava zadávací dokumentace 
 viz Příloha č. 8 Osnova zadávací dokumentace 

 Zadávací dokumentaci spolu s kvalifikačními kritérii bude uveden počet (nejméně 3 
nejvíce 10) uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
 
Oznámení zadávacího řízení 

Zadavatel navrhne znění oznámení zadávacího řízení pro zveřejnění na webových 
stránkách www.mmr.cz, případně www.strukturalni-fondy.cz. Zadavatel může navrhnout 
uveřejnění údajů a informace o veřejné zakázce také jiným způsobem (např. v tisku).  

Ředitel ORPS (32) schválí zadávací dokumentaci a znění oznámení zadávacího řízení a 
rozhodne o jeho zveřejnění.  

Pokud ředitel ORPS (32) schválil návrh zadávací dokumentaci a znění oznámení 
zadávacího řízení, zajistí zadavatel jejich zveřejnění.  

Nejkratší lhůta pro podání žádosti o účast bude 10 pracovních dnů.  
 
Vyhodnocení kvalifikace uchazečů 

Do 4 pracovních dnů vybere zadavatel dle kvalifikace určený počet uchazečů a požádá 
je o zaslání nabídky. Nejkratší lhůta pro  podání nabídky bude 10 pracovních dnů. 
 
Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Zadavatel 
poskytne vyjasnění všem  ve lhůtě minimálně 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. 

 
Evidence nabídek 

Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim 
pořadová čísla. Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 
Hodnotící komise 
 Zadavatel navrhne jmenování členů hodnotící komise v počtu nejméně 3 s hlasovacím 
právem, předsedu a tajemníka. Členem hodnotící komise musí být vždy alespoň 1 odborně 
způsobilý člen a pověřený zaměstnanec ORPS (32). Zadavatel může do hodnotící komise 
přizvat i jiné externí odborníky či odborníky z jiných ŘO.  



MANUÁL  
pro postup realizace Technické pomoci RPS 

Výběr dodavatele 

 

Řízená kopie 
elektronická 

1.12.2004 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 72 z 103 

 

Ředitel ORPS (32) rozhodne o jmenování členů hodnotící komise. 
  
Posuzování a hodnocení nabídek   

Nabídky budou posouzeny hodnotící komisí podle požadavků stanovených v zadávací 
dokumentaci.  

Každý člen hodnotící komise podepíše Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (viz 
Příloha č. 10).  

Protokol o otevírání obálek (viz Příloha č. 12) smí zadavatel zařadit do Zprávy o 

posuzování a hodnocení nabídek (viz Příloha č. 13). Zprávu o posuzování a hodnocení 
nabídek podepíší všichni členové hodnotící komise. Po ukončení své činnosti předá hodnotící 
komise zprávu včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce zaměstnanci 322TA, 
který uvědomí VO 32x. 
 
Přidělení veřejné zakázky 

O přidělení veřejné zakázky rozhoduje ředitel ORPS (32), který také podepisuje 
smlouvu s dodavatelem. Poté, co ředitel ORPS (32) na základě doporučení hodnotící komise 
rozhodne o přidělení zakázky, rozešle zadavatel toto rozhodnutí všem 
vyloučeným/vyřazeným uchazečům včetně odůvodnění.  

 
 

Smlouva  
Nejkratší lhůta pro přípravu a podpis smlouvy bude 1 týden od schválení výběru dodavatele. 

viz kapitola 5.2.4.16 Příprava smlouvy  
viz kapitola 5.2.4.17 Připomínky OLP (92) a OFŘ (44) ke smlouvě 
viz kapitola 5.2.4.18 Uzavření smlouvy 

 
Písemná zpráva zadavatele 
 viz kapitola 5.2.4.21 Písemná zpráva zadavatele  
 viz Příloha č. 17 Osnova písemné zprávy zadavatele 
 

5.3.2 Zakázky v rozmezí 1.000.000 Kč  ≥ □ >  500.000 Kč bez DPH 
 

Pro zadání zakázek na služby a dodávky, jejichž předpokládaná cena přesáhne 
500.000 Kč bez DPH, avšak nepřesáhne 1.000.000 Kč bez DPH, zadavatel vyzve k podání 
nabídek nejméně 3 dodavatele podle svého výběru, může k tomu použít seznam 
kvalifikovaných dodavatelů MMR a bude postupovat dle níže uvedených instrukcí: 

 
Příprava zadávací dokumentace 
 viz kapitola 5.2.3 Příprava zadávací dokumentace 
 viz Příloha č. 8 Osnova zadávací dokumentace 
  
Zveřejnění výzvy k podání nabídek  

Zadavatel navrhne znění výzvy k podání nabídek ve formě dopisu a seznam dodavatelů, 
kteří budou osloveni a vyzváni k podání nabídky.  

Pokud ředitel ORPS (32) schválil návrh zadávací dokumentace, znění výzvy k podání 
nabídek a navržený seznam dodavatelů, zajistí zadavatel rozeslání těchto dokumentů.  

Lhůta pro podání nabídek bude obvykle v délce 15 pracovních dnů, avšak ne kratší než 
10 pracovních dnů. 
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Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci 

Zájemci mohou zažádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Zadavatel 
poskytne vyjasnění všem  ve lhůtě minimálně 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. 

 
Evidence nabídek 

Zadavatel shromažďuje nabídky podané dodavateli, eviduje je a přiděluje jim 
pořadová čísla. Obálky obsahující nabídky ponechává neotevřené. 
 
Hodnotící komise 
 Zadavatel navrhne jmenování členů hodnotící komise v počtu nejméně 3 s hlasovacím 
právem, předsedu a tajemníka. Členem hodnotící komise musí být vždy alespoň 1 odborně 
způsobilý člen a pověřený zaměstnanec ORPS (32). Zadavatel může do hodnotící komise 
přizvat i jiné externí odborníky či odborníky z jiných ŘO.  

Ředitel ORPS (32) rozhodne o jmenování členů hodnotící komise. 
  
Posuzování a hodnocení nabídek   

Nabídky budou posouzeny hodnotící komisí podle požadavků stanovených v zadávací 
dokumentaci.  

Každý člen hodnotící komise podepíše Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (viz 
Příloha č. 10).  

Protokol o otevírání obálek (viz Příloha č. 12) smí zadavatel zařadit do Zprávy o 

posuzování a hodnocení nabídek (viz Příloha č. 13). Zprávu o posuzování a hodnocení 
nabídek podepíší všichni členové hodnotící komise. Po ukončení své činnosti předá hodnotící 
komise zprávu včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce zaměstnanci 322TA, 
který uvědomí VO 32x. 
 
Přidělení veřejné zakázky 

O přidělení veřejné zakázky rozhoduje ředitel ORPS (32), který také podepisuje 
smlouvu s dodavatelem. Poté, co ředitel ORPS (32) na základě doporučení hodnotící komise 
rozhodne o přidělení zakázky, rozešle zadavatel toto rozhodnutí všem 
vyloučeným/vyřazeným uchazečům včetně odůvodnění.  

 
Smlouva  
Nejkratší lhůta pro přípravu a podpis smlouvy bude 1 týden od schválení výběru dodavatele. 

viz kapitola 5.2.4.16 Příprava smlouvy  
viz kapitola 5.2.4.17 Připomínky OLP (92) a OFŘ (44) ke smlouvě 
viz kapitola 5.2.4.18 Uzavření smlouvy 

 
Písemná zpráva zadavatele 
 viz kapitola 5.2.4.21 Písemná zpráva zadavatele  
 viz Příloha č. 17 Osnova písemné zprávy zadavatele 
 

5.3.3 Zakázky v rozmezí □  ≤ 500.000 Kč bez DPH 
 

U zakázek s očekávanou cenou nepřesahující 500.000 Kč bez DPH lze přikročit 
k přímému zadání zakázky.  
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Přestože zadavatel nemusí oslovit více než 1 dodavatele, pro zajištění transparentnosti 
se zadavateli doporučuje oslovit průměrně 3-4 dodavatele prostřednictvím e-mailu, faxu, 
dopisu, může rovněž použít seznam kvalifikovaných dodavatelů MMR.  

Transparentnost, nediskriminaci a zadání za cenu v místě obvyklou zadavatel doloží 
ve Zprávě o posuzování a hodnocení (viz Příloha č. 13), která bude obsahovat porovnání 
nabídky s kritérii stanovenými v zadání. V příloze k této zprávě bude uvedena písemná 
nabídka dodavatele. Nabídka dodavatele může mít formu dopisu, faxu, e-mailu, katalogu, 
letáku, vytištěné internetové stránky, apod. 

Zadavatel podepíše Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (viz Příloha č. 10).  

 
Přidělení veřejné zakázky 

O přidělení veřejné zakázky rozhoduje ředitel ORPS (32), který také podepisuje 
smlouvu s dodavatelem. Poté, co ředitel ORPS (32) na základě písemného doporučení 
zadavatele rozhodne o přidělení zakázky, rozešle zadavatel toto rozhodnutí všem 
vyloučeným/vyřazeným uchazečům včetně odůvodnění.  

 
Smlouva  
Nejkratší lhůta pro přípravu a podpis smlouvy bude 1 týden od schválení výběru dodavatele. 

viz kapitola 5.2.4.16 Příprava smlouvy  
viz kapitola 5.2.4.17 Připomínky OLP (92) a OFŘ (44) ke smlouvě 
viz kapitola 5.2.4.18 Uzavření smlouvy 

 
Písemná zpráva zadavatele 
 viz kapitola 5.2.4.21 Písemná zpráva zadavatele  
 viz Příloha č. 17 Osnova písemné zprávy zadavatele 
 

5.4 Postup při výběru dodavatele v Platebním orgánu  
 
Zadavatel pověřený ředitelem Platebního orgánu bude při výběru dodavatele 

postupovat  v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. u zakázek, jejichž předpokládaná celková 
cena přesáhne  2.000.000 Kč bez DPH. U zakázek, jejichž předpokládaná celková cena 
nepřesáhne částku 2.000.000 Kč bez DPH, se bude Platební orgán řídit Směrnicí č. 5/2004 
ministra financí „Zadávání zakázek na Ministerstvu financí na dodávky, služby nebo stavební 
práce s finančními náklady nepřesahujícími 2.000.000 Kč bez DPH.“ 
 V otevřeném a užším zadávacím řízení bude alespoň jeden člen hodnotící komise 
přizván z Odboru Rámce podpory Společenství (32).    
 Smlouvu s dodavatelem bude podepisovat ředitel Platebního orgánu.  

Po uzavření výběru dodavatele zašle kopie veškeré dokumentace o zadávání veřejných 
zakázek o celkové ceně nad i pod 2.000.000 Kč bez DPH (činnost hodnotící komise, zpráva o 
posouzení a hodnocení nabídek, písemná zpráva zadavatele, uzavřená smlouva, atd.) na MMR 
ORPS na vědomí. Zaměstnanec 322TA aktualizuje údaje o výběru dodavatele v IS MONIT. 
    
 
 

5.5 Aktualizace údajů o výběru dodavatele v IS MONIT 
 



MANUÁL  
pro postup realizace Technické pomoci RPS 

Výběr dodavatele 

 

Řízená kopie 
elektronická 

1.12.2004 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 75 z 103 

 

Zaměstnanec 322TA, který archivuje dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně 
smlouvy a písemné zprávy zadavatele jednotlivých projektů, pravidelně aktualizuje údaje o 
výběru dodavatele a podpisu smlouvy v IS MONIT.    
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ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: VYDÁNÍ 

Č. 
PLATNÉ 

OD JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 1.12.2004 
Mgr. Johana 
Horáková  Ing. Marie 

Čaušević  
Mgr. Arnošt 
Marks, 
Ph.D. 

 

 
REV. 
Č. 

PŘEDMĚT REVIZE STRANA 
PLATNÉ 

OD 
PODPIS SPRÁVCE 

KOPIE 

1 

aktualizace Přílohy č. 18 - Likvidační list faktury 
v podkapitole 6.3.1 ve větě “Zaměstnanec 32LF 
potvrdí svým podpisem v oddílu 3 Likvidačního 
listu věcnou správnost faktury…“ doplněno o „a 
zaměstnanec 322TA“ 
v podkapitole 6.3.2 ve větě  “Ředitel ORPS (32), 
který je správcem rozpočtové položky,  potvrdí 
svým podpisem v oddílu 5 Likvidačního listu…“ 
změněno na „který nese zodpovědnost za správnost 
faktur TP“ 
v kapitole 6.3.2 doplněna věta „Ředitel Odboru 
rozpočtu, který je správcem rozpočtové položky 
Technická pomoc, potvrdí svým podpisem část 5 
Likvidačního listu.“ 
v podkapitole 6.4. doplněn odkaz na Přílohu č. 20 -
Osnova závěrečné zprávy o projektu TP RPS 
doplněna podkapitola 6.2 „Postup u projektů – 
Pracovní cesty“ 
doplněna Příloha č. 27 – “Žádost o proplacení / 
Reimbursement Request” a odkaz na ní  
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6. Realizace projektu Technické pomoci 
 

6.1 Řízení a kontrola realizace projektu TP 

 
Pověření zaměstnanci oddělení 32x nebo zaměstnanci OMP (337)  pověření ředitelem 

odboru 33 nebo zaměstnanci Platebního orgánu pověření ředitelem Platebního orgánu řídí 
realizaci projektu TP, sledují průběh prací, plnění zadávacích podmínek a napomáhají 
dosažení cíle projektu TP.  

 
Vnitřní kontrolu realizace projektu TP provádí podle článku 3.3. Kontrolního řádu 

MMR  Ředitel ORPS (32) a vedoucí oddělení 32x. Kontrolu realizace projektu TP provádí 
odbor OŘOS (53). 

 

6.2 Postup u projektů – pracovní cesty  

6.2.1 Pracovní cesta zaměstnance ORPS nebo OMP  

6.2.1.1 Zahraniční pracovní cesta 
 

Níže uvedený postup se vztahuje na zahraniční pracovní cesty podniknuté zaměstnanci 
ORPS (32), OMP (33) a refundované z prostředků Technické pomoci RPS. 

   
Zaměstnanec ORPS (32) nebo OMP (33), který plánuje pracovní cestu: 
• připraví tento projekt v rozsahu Kapitoly 4 Příprava projektu Technické pomoci 

RPS. 
• vyplní Návrh na zahraniční pracovní cestu (viz šablony MMR) a tento návrh označí 

textem „Technická pomoc RPS“. 
• předá Návrh na zahraniční pracovní cestu schválený ředitelem ORPS (32) společně 

s kopií projektové žádosti a veškerými podklady do Oddělení zahraničních styků a 
protokolu (112). Oddělení zahraničních styků a protokolu (112) vyčíslí celkové 
náklady a předloží návrh k projednání a schválení na poradě ministra. 

• do 10 pracovních dnů od ukončení pracovní cesty vyplní Vyúčtování zahraniční 
pracovní cesty  (viz šablony MMR) a Zprávu ze zahraniční pracovní cesty (viz 
šablony MMR), které po schválení ředitelem ORPS (32) předá do Oddělení 
zahraničních styků a protokolu (112). Současně s těmito formuláři předá i veškeré 
podklady k pracovní cestě, tj. letenky, palubní vstupenky, originální účtenky za 
místní dopravu, fakturu za ubytování, apod. 

    
Zaměstnanec 322TA: 

 
• po ukončení pracovní cesty a jejím proplacení ze státního rozpočtu zajistí 

z Oddělení zahraničních styků a protokolu a Odboru finančního řízení a Platební 
jednotky SF, konkrétně z Oddělení finančních služeb kopie veškerých dokumentů 
týkajících se zahraniční pracovní cesty.  
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• vyčíslí celkové náklady, které rozdělí na způsobilé a nezpůsobilé, a vyčíslí 75 % 
způsobilých výdajů k proplacení ze SF. 

• připraví interní sdělení řediteli Odboru rozpočtu s žádostí o přeúčtování celkové 
částky z rozpočtové položky „Cestovné zahraniční“ do rozpočtové položky 
„Technická pomoc“. Po schválení interního sdělení ředitelem ORPS (32) toto předá 
v kopii do Oddělení zahraničních styků a protokolu a do Odboru finančního řízení a 
Platební jednotky SF, konkrétně do Oddělení finančních služeb.  

• zajistí proplacení ze SF (viz podkapitola 6.5 Proplacení finančních prostředků ze 
SF). 

  
Zahraniční cesty podniknuté zaměstnanci Platebního orgánu a refundované z prostředků 

Technické pomoci RPS se řídí postupy a předpisy platnými na Ministerstvu financí. Po 
ukončení cesty zašle pověřený zaměstnanec Platebního orgánu kopie veškerých podkladů 
(vyúčtování, faktury, účtenky, palubní vstupenky, apod.) ORPS. 

 
Zaměstnanec 322TA: 
• vyčíslí celkové náklady, které rozdělí na způsobilé a nezpůsobilé, a vyčíslí 75 % 

způsobilých výdajů k proplacení ze SF. 
• zajistí ve spolupráci se zaměstnanec 32LF proplacení ze státního rozpočtu v plné 

výši (viz podkapitola 6.3 Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu) 
• zajistí proplacení ze SF (viz podkapitola 6.5 Proplacení finančních prostředků ze 

SF). 
  
 

6.2.1.2 Tuzemská pracovní cesta 
 

Níže uvedený postup se vztahuje na tuzemské pracovní cesty podniknuté zaměstnanci 
ORPS (32), OMP (33) a refundované z prostředků Technické pomoci RPS. 

   
Zaměstnanec ORPS (32) nebo OMP (33), který plánuje pracovní cestu: 
• připraví tento projekt v rozsahu Kapitoly 4 Příprava projektu Technické pomoci 

RPS. 
• vyplní první část formuláře Cestovní příkaz (viz šablony MMR), tento formulář 

označí textem „Technická pomoc RPS“, a předá jej řediteli ORPS (32) ke schválení.  
• do 10 pracovních dnů od ukončení pracovní cesty vyplní druhou část formuláře 

Cestovní příkaz, kterou po schválení ředitelem ORPS (32) předá do Odboru 
finančního řízení a Platební jednotky (44) ke kontrole a proplacení ze státního 
rozpočtu. Současně s tímto formulářem předá i veškeré podklady k pracovní cestě, 
tj. projektovou žádost, originální účtenky za dopravu, fakturu za ubytování, apod. 

 
Zaměstnanec 322TA: 

 
• po ukončení pracovní cesty  a jejím proplacení ze státního rozpočtu zajistí z Odboru 

finančního řízení a Platební jednotky (44) kopie veškerých dokumentů týkajících se 
tuzemské pracovní cesty.  

• vyčíslí celkové náklady, které rozdělí na způsobilé a nezpůsobilé, a vyčíslí 75 % 
způsobilých výdajů k proplacení ze SF. 
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• připraví interní sdělení řediteli Odboru rozpočtu s žádostí o přeúčtování celkové 
částky z rozpočtové položky „Cestovné tuzemské“ do rozpočtové položky 
„Technická pomoc“. Po schválení interního sdělení ředitelem ORPS (32) toto předá 
v kopii do Odboru finančního řízení a Platební jednotky (44). 

• zajistí proplacení ze SF (viz podkapitola 6.5 Proplacení finančních prostředků ze 
SF). 

 
Tuzemské cesty podniknuté zaměstnanci Platebního orgánu a refundované z prostředků 

Technické pomoci RPS se řídí postupy a předpisy platnými na Ministerstvu financí. Po 
ukončení cesty zašle pověřený zaměstnanec Platebního orgánu kopie veškerých podkladů 
(vyúčtování, faktury, účtenky, palubní vstupenky, apod.) ORPS. 

 
Zaměstnanec 322TA: 
• vyčíslí celkové náklady, které rozdělí na způsobilé a nezpůsobilé, a vyčíslí 75 % 

způsobilých výdajů k proplacení ze SF. 
• zajistí ve spolupráci se zaměstnanec 32LF proplacení ze státního rozpočtu v plné 

výši (viz podkapitola 6.3 Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu) 
• zajistí proplacení ze SF (viz podkapitola 6.5 Proplacení finančních prostředků ze 

SF). 
 

6.2.2 Pracovní cesta externího experta pozvaného na akci MMR  
 

Níže uvedený postup se vztahuje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které na 
pozvání MMR podnikne externí expert a které budou coby součást projektu TP (viz Kapitola 
č. 4 tohoto Manuálu) refundované z prostředků Technické pomoci RPS: 

   
Expert pozvaný na akci pořádanou MMR: 
• řádně vyplní a podepíše formulář „Žádost o proplacení“/“Reimbursement Request“ 

uvedený v Příloze č. 27 tohoto Manuálu. 
• do 2 týdnů od ukončení akce dodá ORPS (32) tento formulář společně s veškerými 

cestovními dokumenty (fakturu, účetní doklady, originální letenku, palubní 
vstupenky, lístky na vlak, autobus, apod.). 

 
Tajemník akce: 
• zkontroluje správnost těchto dokladů a formulář „Žádost o proplacení“ / 

“Reimbursement Request“ podepíše. 
• tyto doklady předá zaměstnanci 32LF. 
 
Zaměstnanec 32LF: 
• společně se zaměstnancem 322TA provede kontrolu údajů ve formuláři „Žádost o 

proplacení“ / “Reimbursement Request“ a dále postupuje v souladu s podkapitolou 
6.3 Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu. 

 
Zaměstnanec 322TA: 
• zajistí proplacení ze SF (viz podkapitola 6.5 Proplacení finančních prostředků ze 

SF) 
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6.3 Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu  

6.3.1 Příjem a kontrola faktury 
 

Fakturu s označením „Technická pomoc RPS“ a názvem Odboru RPS nebo Odboru 
monitorování programů (33), kterou zašle dodavatel na MMR, předá podatelna Odboru 
finančního řízení a Platební jednotky SF (43), konkrétně do oddělení finančních služeb (443).  
Fakturu s označením „Technická pomoc RPS“ a názvem Platebního orgánu zašle dodavatel 
na MF, kde zaměstnanci pověření ředitelem Platebního orgánu zkontrolují věcnou a formální 
správnost faktury, fakturu uhradí a následně zašlou spolu s průvodním dopisem stvrzujícím 
její správnost a úhradu na MMR. Oddělení finančních služeb (443) připojí k faktuře 
„Likvidační list“ (viz Příloha č. 18), vyplní část 1 Likvidačního listu a dokument předá ORPS 
(32). Ředitel ORPS (32) potvrdí část 2 Likvidačního listu a jím pověřený zaměstnanec 32LF 
zkontroluje ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem oddělení 32x nebo zaměstnancem 
OMP (33) pověřeným ředitelem odboru 33 nebo zaměstnancem 322TA věcnou správnost 
faktury a Likvidační list faktury (Kontrolní list k faktuře viz Příloha č. 19). Při kontrole věcné 
správnosti faktury kontroluje zejména soulad údajů uvedených v účetním dokladu se 
skutečností, tj. oprávněnost účtované částky, správnost výše a rozdělené částek a správnost 
účetního období.  

 
Dále kontroluje též:  

- označení účetního případu, jeho obsah a účastníky, 
- číslo účetního dokladu, 
- fakturovanou částku způsobilých výdajů, rozepsanou položkově, 
- datum vyhotovení účetního dokladu, resp. datum uskutečnění účetního případu, 
- čitelnost, 
- rozdělení finančních prostředků na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, 
- provedení oprav, které nesmí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví - 

musí být zřejmé, jaký účetní doklad se opravuje, které účetní operace se týká, kdo a kdy 
opravu provedl.  

 
Zaměstnanec 32LF ve spolupráci se zaměstnancem 322TA zkontroluje vynaložení 

finančních prostředků na způsobilé limitované výdaje, způsobilé nelimitované výdaje a 
nezpůsobilé výdaje. 

 
Likvidační list svým obsahem a uspořádáním stanovuje pořadí, v jakém jednotliví 

účastníci procesu kontroly dodavatelské faktury provádějí předepsané úkony. 
 
Zaměstnanec 32LF a zaměstnanec 322TA potvrdí svým podpisem v oddílu 3 

Likvidačního listu věcnou správnost faktury a správnost fakturované částky a doloží tyto 
skutečnosti smlouvou. Současně uvede příslušnou rozpočtovou položku a číslo úkolu v oddílu 
5 Likvidačního listu. V případě opakovaných dílčích plnění dle jedné smlouvy uvede tuto 
skutečnost na Likvidačním listu v oddílu 3 a doplní číslo smlouvy. Všechny úkony provede 
neprodleně tak, aby mohla být splněna podmínka předání faktury Odboru rozpočtu (43) ke 
schválení navržené rozpočtové položky a Odboru finančního řízení a Platební jednotky SF 
(44), konkrétně oddělení finančních služeb (443) k proplacení nejpozději 5 pracovních dnů 
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před dnem splatnosti uvedeným na faktuře a předá fakturu spolu s Likvidačním listem a 
smlouvou řediteli ORPS (32).  

 

6.3.2 Schválení a proplacení faktury ze státního rozpočtu 
 
Ředitel ORPS (32), který nese zodpovědnost za správnost faktur Technické pomoci,  

potvrdí svým podpisem v oddílu 5 Likvidačního listu přípustnost předmětné operace a 
skutečnost, že předmět fakturace neodporuje platným právním předpisům a interním 
předpisům MMR. Současně  potvrzuje správnost  použité rozpočtové položky a její finanční 
zabezpečení. Po podepsání předá fakturu s Likvidačním listem a smlouvou zaměstnanci 
32LF. 
 

Po schválení faktury ředitelem ORPS (32), zaměstnanec 32LF předá fakturu 
s Likvidačním listem Odboru rozpočtu (43) nejpozději 5 pracovních dní před dnem splatnosti 
uvedeným na faktuře. Ředitel Odboru rozpočtu, který je správcem rozpočtové položky 
Technická pomoc, potvrdí svým podpisem část 5 Likvidačního listu. Odbor rozpočtu dále 
schválí navrženou rozpočtovou položku (část 6 a 7 Likvidačního listu). Odbor finančního 
řízení a Platební jednotky SF (44), konkrétně oddělení finančních služeb (443) zajistí 
proplacení faktury a vyplní část 8, 9 a 10 Likvidačního listu. Již zaplacenou fakturu, 
předloženou Platebním orgánem proplatí MMR na účet Platebního orgánu, který jím bude pro 
tyto účely identifikován. Kopie těchto dokladů uschová pro potřeby dalších kontrol a zároveň 
předá tyto kopie zaměstnanec 32LF zaměstnanci 322TA a příslušnému zaměstnanci oddělení 
32x nebo zaměstnanci OMP (33) nebo zaměstnanci Platebního orgánu k dalšímu řízení a 
evidenci. 

 
 
 
 

6.3.3 Nesouhlas s proplacením faktury  
 
Pokud některý zaměstnanec oddělení 32x nebo zaměstnanec OMP (33) pověřený 

ředitelem odboru 33 nebo zaměstnanec 322TA ve spolupráci se zaměstnancem 32LF 
nesouhlasí s proplacením faktury, navrhne řediteli ORPS (32), aby byla faktura vrácena 
s průvodním dopisem dodavateli, nejpozději do data splatnosti. Současně navrhne znění 
průvodního dopisu s uvedením důvodů vrácení.  

 
Ředitel ORPS (32), který nese zodpovědnost za správnost faktur Technické pomoci 

RPS, rozhodne, zda bude vyjádřen nesouhlas s proplacením faktury. 
 
Pokud ředitel ORPS (32) rozhodl, že bude vyjádřen nesouhlas s proplacením faktury, 

vrátí pověřený zaměstnanec oddělení 32x nebo zaměstnanec OMP (33) pověřený ředitelem 
odboru 33 nebo zaměstnanec 322TA ve spolupráci se zaměstnancem 32LF originál faktury 
s průvodním dopisem dodavateli, nejpozději do data splatnosti. Kopii dopisu o vrácení faktury 
dodavateli připojí k Likvidačnímu listu a tento vrátí nejpozději následující pracovní den zpět 
Odboru finančního řízení a Platební jednotky SF (44), konkrétně oddělení finančních služeb 
(443). 
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Pokud zaměstnanec Platebního orgánu pověřený likvidací faktury nesouhlasí 
s proplacením faktury, zašle fakturu spolu s průvodním dopisem dodavateli a kopii zašle 
řediteli ORPS na vědomí. 

 
Schéma proplácení faktur ze SR 

Podatelna MMRDODAVATEL Odd. finančních 

služeb (443)

Zaměstnanec 32 LF

Ředitel ORPS (32)

Zaměstnanec 32 

LF, 32xT, 322 TA

Odd. finančních služeb (443)

Zaměstnanec 32 

LF, 32xT, 322 TA

přiloží Likv. list a 

vyplní část 1 a 2

kontrola, vyplní část 3 a 5 

Likv. listu, spolupráce se 

zaměstnanci 32x a 

322TA  
schválení 

platby

dopis + originál 

faktury

Likv. list + kopie 

faktury + dopisu 

DODAVATEL

ANO NE

proplacení faktury ze 

stát. rozpočtu

Odbor rozpočtu 

(43)
schválí a vyplní část 6 a 

7 Likv. listu

 
 

6.3.4 Kontrola likvidace faktur a jejich zaúčtování 
 
Kontrolu dodržování Zásad oběhu účetních dokladů zaměstnanci MMR, kteří se v rámci 

plnění pracovních úkolů stanou účastníky účetních případů, vykonává OFŘ (44), konkrétně 
oddělení finančních služeb (443). Pověřený zaměstnanec OFŘ (44) po převzetí faktury od 
správce rozpočtové položky vyplní datum převzetí dokladů v oddílu 8 Likvidačního listu, 
provede kontrolu, zda na Likvidačním listu v oddílu 3, 5 a 7 podpis odpovídá podpisovému 
vzoru založenému v OFŘ (44). Dále ověří, zda doprovodné doklady (objednávka, uzavřená 
smlouva a další přílohy) patří k předmětné faktuře, zda mají všechny náležitosti účetního 
dokladu a zkontroluje správnost vyplnění Likvidačního listu. Provedení kontrol potvrdí svým 
podpisem v oddílu 9, předá fakturu k proplacení (oddíl 10), vystaví platební příkaz a zaúčtuje 
účetní případ. 

 
Shledá-li  účetní nedostatky, neprodleně pozastaví platby a upozorní správce rozpočtové 

položky na povinnost zjednat nápravu. 
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Po vystavení platebního příkazu předá zaměstnanec OFŘ (44) kopii tohoto příkazu 
zaměstnanci 322TA. Zaměstnanec 322TA zapracuje údaje o proplacení faktury do 
monitorovací zprávy. Údaje o proplacení faktury jsou importovány z podřízených účetních 
systému (IRAP, DIS) do IS MSSF-CENTRAL. 

6.4 Závěrečná zpráva o projektu TP RPS 

 
Po dokončení činnosti dodavatele dle smlouvy převezme pověřený zaměstnanec 

oddělení 32x nebo zaměstnanec OMP (33)  pověřený ředitelem odboru 33 nebo zaměstnanec 
Platebního orgánu pověřený ředitelem Platebního orgánu výsledky této činnosti, pokud byly 
předmětem smlouvy  k využití při naplňování cílů projektu TP. 
 

Po naplnění obsahu a rozsahu projektu vypracuje pověřený zaměstnanec oddělení 32x 
nebo zaměstnanec OMP (33)  pověřený ředitelem odboru 33 nebo zaměstnanec Platebního 
orgánu pověřený ředitelem Platebního orgánu  závěrečnou zprávu (v elektronické a tištěné 
verzi dle popisu v kapitole č. 7 a osnovy v Příloze č. 20), ke které přiloží dokumentaci 
o realizaci projektu, připojí k ní kopii faktury s Likvidačním listem a předá závěrečnou zprávu 
zaměstnanci 322TA. Kopie uschová pro potřeby kontrol.  

Zaměstnanec 322TA předloží závěrečnou zprávu řediteli ORPS (32) ke schválení a poté 
ji zašle k dalšímu řízení OŘOS (53). 
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6.5 Proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů 

6.5.1 Formulář Žádost o proplacení 
 

Zaměstnanec 322TA vystaví v IS MONIT návrh Žádosti o proplacení (formulář F1 
v Příloze č. 19) a přiloží k ní tyto povinné přílohy: 

 
− objednávky nebo výsledky výběrového řízení včetně smlouvy s dodavatelem, 
− důkaz o odborné způsobilosti dodavatelů, 
− doklad o realizaci projektu (zápis apod.), 
− Likvidační list faktury (+ kontrolní list), 
− soupisku proplacených faktur, 
− originály proplacených faktur (nebo jejich ověřené kopie), 
− doklad o zaplacení (kopii výpisu z bankovního účtu), 
− vyúčtování celkových výdajů na projekt, 
− Závěrečnou zprávu o projektu TP RPS.  
 

6.5.2 Formulář Osvědčení o provedené práci  
 

Zaměstnanec 322TA dále v IS MONIT vystaví návrh Osvědčení o provedené práci 
(formulář F2, v Příloze č. 23) podle „Pokynů k vyplnění formulářů Žádost o proplacení 
výdajů projektu, Osvědčení o provedené práci a Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení 
způsobilých výdajů projektu“. Kopie formulářů uschová pro potřeby kontrol. 
 

Ředitel ORPS (32), nebo jím pověřený zaměstnanec, schválí formulář F1 a vytištěný návrh 
formuláře F2 a předá je zpět zaměstnanci 322TA, který formulář F2 předá k dalšímu řízení 
zaměstnanci OŘOS (53). Zaměstnanec 322TA nahraje F1 do IS MONIT a exportuje data z IS 
MONIT do IS MSSF-CENTRAL. 

 
OŘOS (53),  provede po obdržení závěrečné zprávy její kontrolu a kontrolu vyúčtování 

celkových výdajů a v případě nesrovnalostí vyzve Řídicí orgán RPS k doplnění do 30 dnů. 
 

6.5.3 Formulář Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých 
výdajů projektu  

 

OŘOS (53) potvrdí Osvědčení o provedené práci (formulář F2) podle návrhu 
vypracovaného ORPS (32), ke kterému přiloží Zprávu o kontrole projektu TP, vyhotoví v IS 
MSSF-CENTRAL Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu 
(formulář F3, v Příloze č. 24) a předá je oddělení Platební jednotky (442). Při zpracování 
těchto dokladů používá předepsané formuláře a řídí se „Pokyny k vyplnění formulářů Žádost 
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o proplacení výdajů projektu, Osvědčení o provedené práci a Potvrzení o schválení a příkaz 
k proplacení způsobilých výdajů projektu“. 
 
 
 

6.5.4 Proplacení ze strukturálních fondů  
 

Platební jednotka MMR žádost po formální stránce zkontroluje, zaúčtuje a jedenkrát 
měsíčně podá Platebnímu orgánu (MF) souhrnnou žádost o převod prostředků na účet 
Platební jednotky MMR. Platbu z prostředků strukturálních fondů provede do pěti dnů od 
obdržení prostředků od Platebního orgánu (MF). 

 
Zaměstnanec 322TA sleduje celkové plnění pracovních programů čerpání Technické 

pomoci a plánu čerpání Technické pomoci, koordinuje řízení jednotlivých projektů TP a 
zpracovává souhrnné zprávy o plnění pracovních programů čerpání Technické pomoci 
a souhrnnou zprávu o plnění plánu čerpání Technické pomoci v daném programovacím 
období. Sestavuje souhrnný přehled čerpání prostředků Technické pomoci v rámci pracovních 
programů a plánu Technické pomoci v databázi MS Excel. 

 
 
Postup při proplácení prostředků ze strukturálních fondů 
 

Zaměstnanec 

322 TA

Odd. platební 

jednotky (442)
OŘOS (53)Ředitel ORPS 

(32)

Platební orgán

vyplnění F1, F2, 

evidence, archivace

 kontrola, potvrzení  

F2, vyplnění F3  

schválení F1 a 

návrhu F2 

kontrola, schválení

proplacení ze SF

 
 
 
 

6.6 Archivace dokladů o realizaci projektů TP 

 
Zaměstnanec oddělení 32x předá doklady o realizaci projektu TP do konce roku 2013 

k uchování zaměstnanci 322TA, aby byly přístupné pro potřeby auditu (čl. 7 nařízení Komise 
č. 438/2001) a inspekcí. Další archivace se provádí podle Skartačního a archívního řádu 
MMR. 
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ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: VYDÁ

NÍ Č. 
PLATNÉ OD 

JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 1.12.2004 
Mgr. Johana 
Horáková 

 
Ing. Marie 
Čaušević  

Mgr. Arnošt 
Marks, 
Ph.D. 

 

 
REV. 
Č. 

PŘEDMĚT REVIZE STRANA 
PLATNÉ 

OD 
PODPIS SPRÁVCE 

KOPIE 

1 

v podkapitole 7.1 doplnění „Osnova závěrečné 
zprávy o projektu TP RPS je obsažena v Příloze č. 
20.” 
v podkapitole 7.3 doplněna věta „Zaměstnanec 
322TA proto k této zprávě vypracuje podklad o 
stavu Technické pomoci RPS v rozsahu daném 
požadavky Operačního manuálu SROP v termínu 
určeném ředitelem ŘO SROP.” 
Podkapitola 7.2 aktualizována v souvislosti 
s manuálem “Metodika monitoringu SF” 

89 
Příloha č. 20 
 
90 
 
 
 
 
89 

1.12.2004  

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 
ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL:  

 JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS 

1 Mgr. Johana 
Horáková 

 
Ing. Marie 
Čaušević  

Mgr. Arnošt 
Marks, Ph.D. 

 

2       
3       
4       
5       
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6       
7       
8       
9       
10       
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7. Zprávy o projektech Technické pomoci   
 

7.1 Závěrečná zpráva projektu Technické pomoci RPS 

 
Pověřený zaměstnanec oddělení 32x nebo zaměstnanec OMP (33)  pověřený ředitelem 

odboru 33 nebo zaměstnanec Platebního orgánu pověřený ředitelem Platebního orgánu   
každého jednotlivého projektu Technické pomoci RPS Závěrečnou zprávu o projektu TP 
RPS. Zpráva bude stručná a výstižná a bude dokladem realizace projektu, jeho cílů, naplnění, 
rozpočtu a dopadu.  Osnova závěrečné zprávy o projektu TP RPS je obsažena v Příloze č. 20. 
 
Zpráva bude obsahovat informace v souladu s následující osnovou: 
 

• Název odboru/oddělení   
• Datum, ke kterému byla zpráva vypracována 
• Název projektu 
• Název a číslo opatření a podopatření 
• Cíle a opodstatnění realizace projektu  
• Předmět činnosti projektu 
• Realizace/průběh projektu (časový harmonogram) 
• Rozpočet/Celkové náklady projektu  
• Použití výběrového řízení   
• Publicita projektu 
• Vliv na horizontální priority 
• Zhodnocení výsledků/dopadů projektu  

 
 

Závěrečnou zprávu předá pověřený zaměstnanec oddělení  32x nebo zaměstnanec OMP 
(33)  pověřený ředitelem odboru 33 nebo zaměstnanec Platebního orgánu pověřený ředitelem 
Platebního orgánu  zaměstnanci 322TA k formální kontrole a k jejímu dalšímu použití 
v procesu proplácení prostředků ze Strukturálních fondů. Oba zodpovědní zaměstnanci 
uschovají kopie zprávy pro potřeby kontrol. 

Zaměstnanec 322TA předloží závěrečnou zprávu řediteli ORPS (32) ke schválení.  
 
 

7.2 Pololetní zpráva o stavu implementace Technické pomoci RPS 

 
Pololetní zprávu o stavu implementace Technické pomoci RPS, která bude  

součástí Pololetní zprávy pro Monitorovací výbor, připraví zaměstnanec 322TA 
v rozsahu daném Metodikou monitoringu SF a v termínu určeném ředitelem ORPS 
(32).   
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7.3 Výroční/závěrečná zpráva 

 
Dle čl. 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 má Řídicí orgán povinnost předkládat u 

víceleté pomoci Evropské komisi výroční zprávy a na konci pomoci závěrečnou zprávu. 
Zprávy musí být zaslány Komisi nejpozději 6 měsíců po závěrečném datu způsobilosti 
výdajů.    

Vzhledem ke skutečnosti, že Technická pomoc RPS spadá pod Opatření 5.2 SROP, za 
Výroční i Závěrečnou zprávu zodpovídá OŘOS (53). Zaměstnanec 322TA proto k této zprávě 
vypracuje podklad o stavu Technické pomoci RPS v rozsahu daném požadavky Operačního 
manuálu SROP v termínu určeném ředitelem ŘO SROP.  

Po schválení tohoto příspěvku ředitelem ORPS (32), předá podklad zaměstnanec 
oddělení 32x pověřený ředitelem ORPS (32)  do OŘOS (53).    

OŘOS vypracuje celkovou výroční/závěrečnou zprávu, kterou předloží nejprve 
Monitorovacímu výboru ke schválení a poté, nejpozději do 30. června příslušného roku, 
Evropské komisi.  

Zaměstnanec 322TA uchová kopii schválené zprávy pro potřeby kontrol a její další 
použití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 

Způsobilé výdaje  



MANUÁL  
pro postup realizace Technické pomoci RPS 

Způsobilé výdaje 

 

Řízená kopie 
elektronická 

1.12.2004 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 95 z 103 

 

 

ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: VYDÁ
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Čaušević  Mgr. Arnošt 
Marks, Ph.D.  
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8. Způsobilé výdaje  
 

Způsobilé výdaje (eligible costs) jsou výdaje Technické pomoci, které jsou v jmenovitě 
popsány v Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1145/2003 pravidlo 
č. 11 odst. 2).  

V rámci Společného regionálního operačního programu, kde je Technická pomoc RPS 
zařazena do opatření „5.2 – Technická pomoc pro RPS“, se toto Opatření 5.2 SROP skládá 
z následujících podopatření: 

8.1 Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS  
 

Podopatření 5.2.1 se zaměřuje na spolufinancování aktivit podporujících efektivní řízení 
a monitorování realizace Rámce podpory Společenství a na aktivity společné pro všechny 
operační programy vyžadující jednotný přístup na národní úrovni, zejména na: 
 

� pořádání jednání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, včetně 
nákladů souvisejících s účastí odborníků a jiných subjektů na jednáních 
Monitorovacího výboru, a to včetně účastníků ze třetích zemí v případě, že 
předseda monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s 
efektivní realizací RPS za zásadní; 

� pořádání jednání Řídicího výboru Rámce podpory Společenství; 

� zpracování studií a zpráv o postupu realizace jednotlivých operačních programů a 
RPS jako celku jako podkladů pro jednání Monitorovacího výboru RPS a Řídicího 
výboru RPS, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy; 

� provoz Monitorovacího systému strukturálních fondů s výjimkou nákladů 
uvedených ve druhém podopatření; 

� u úředníků přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí příslušného orgánu 
k realizaci úkolů uvedených v odrážkách výše (musí tedy existovat písemný 
doklad, že byly dočasně určeni na výkon činností spojených s realizací programu); 

� u jiných zaměstnanců zaměstnaných za účelem realizace úkolů uvedených 
v odrážkách výše; 

 

8.2 Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady Technické pomoci  
RPS  

 

Podopatření 5.2.2. zahrnuje činnosti, které mohou být spolufinancovány v rámci technické 
pomoci a nejsou spolufinancovány podopatřením 5.2.1. Náklady na odměňování úředníků 
provádějících tyto činnosti nejsou uznatelné. Konkrétně je možné prostředky SF využít na:  
 

� Instalaci a přizpůsobení Monitorovacího systému strukturálních fondů specifickým 
potřebám strukturálních fondů; tzn. počítačového systému pro řízení a 
monitorování realizace RPS a operačních programů a provádění informačních 
analýz; 
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� zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie NRP/RPS včetně 
pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a 
provádění analýz dopadů těchto akcí; 

� zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programů, 
analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních 
struktur, identifikování „úzkých míst“ programů s cílem formulovat doporučení 
pro operativní zefektivnění řízení programů či využití zkušeností pro další 
programové období; 

� podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení a výměny informací 
o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů; 

� organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých 
aktérů zapojených do realizace programů (partnerů, konečných příjemců 
a veřejnosti), spolupráci a předávání zkušeností s dalšími regiony EU, včetně 
diskusí o dalším směřování podpory v novém programovém období; 

� zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava Národního 
rozvojového plánu pro období 2007 – 2013, včetně zpracování 
makroekonomického modelu dopadů jeho realizace, zpracování ex-ante hodnocení 
a hodnocení vlivů na životní prostředí. 

8.3 Finanční alokace  
 

Dle schváleného Plánu čerpání prostředků TP RPS pro období 2004-2006 je rozložení 
plánovaných výdajů TP RPS následující:  
 
 

Rozložení plánovaných výdajů TP RPS podle let a podopatření SROP 
roky Podopatření 

5.2.1 
(limitované 

výdaje) 

Podopatření 
5.2.2 

(nelimitované 
výdaje) 

celkem EU-ERDF 
75% 

ČR - státní 
rozpočet  

25% 

2004 381 905  € 587 544  € 969 449  € 769 611  € 256 537  € 

2005* 741 553  € 1 819 525  € 2 561 078  € 1 875 739  € 625 246  € 

2006* 688 679  € 1 383 500  € 2 072 179  € 1 555 756  € 518 585  € 

2007-8* 581 847  € 598 401  € 1 180 248  € 886 109  € 295 369  € 

2004-8 2 393 984  € 4 388 970  € 6 782 954  € 5 087 216  € 1 695 738  
€ 

 * za roky 2005-2008 se jedná o přibližný rámcový odhad   
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9. Archivace  
 
Archivování dokumentů se řídí postupy danými v kapitole 12 „Archivace“ Operačního 
manuálu Odboru Rámce podpory Společenství.  
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10. Použité zkratky a pojmy 
 

CSF - Community Support Framework = Rámec podpory Společenství (RPS) 
EK - Evropská komise 
ES - Evropská společenství  
EU - Evropská unie 
ERDF - Evropský regionální rozvojový fond 
F1 - Formulář - Žádost o proplacení 
F2 - Formulář - Osvědčení o provedené práci 
F3 - Formulář - Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů 

projektu 
ELZA - Informační systém pro monitorování Strukturálních fondů – Elektronická žádost 
IS MONIT - Informační systém pro monitorování Strukturálních fondů – MONIT 
IS MSSF-CENTRAL - Informační systém pro monitorování Strukturálních fondů – CENTRAL 
JPD - Jednotný programový dokument 
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MF - Ministerstvo financí  
NRP  Národní rozvojový plán 
oddělení 32x - * jednotlivá oddělení ORPS (32) která realizují projekty TPpro RPS, tj. 

oddělení koordinace RKS a programování hospodářské a sociální 
soudržnosti  (321) nebo 

oddělení řízení a metodiky RPS (322) nebo 
oddělení monitoringu RPS (323) nebo 
oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání (324) nebo 

          oddělení evaluační jednotky strukturálních fondů (325) 
OFŘ - Odbor finančního řízení 
OP - Operační program 
OŘOS (53) - Odbor Řídicího orgánu Společného regionálního operačního programu  a JPD 

Praha 
ORPS (32) - Odbor Rámce podpory Společenství MMR – vykonává funkci řídicího orgán 

Rámce podpory Společenství 
OVI (42) - Odbor veřejných investic MMR 
PO - Platební orgán; funkci platebního orgánu vykonává Odbor Národní fondu MF 
RKS - resortní koordinační skupina 
ŘO - Řídicí orgán 
ŘO RPS - Řídicí orgán Rámce podpory Společenství 
ŘO SROP - Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu 
SF - Strukturální fondy 
Společenství - Evropská společenství 
SR - Státní rozpočet 
SROP  Společný regionální operační program 
TA - Technická asistence = technická pomoc 
TP - Technická pomoc = technická asistence 
TP RPS - technická pomoc pro Rámec podpory Společenství 
zadavatel - zaměstnanec Odboru RPS (32) nebo OMP (33) nebo Platebního orgánu, který je 

pověřený vedoucím oddělení nebo ředitelem odboru realizovat výběrová řízení  
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zaměstnanec oddělení 
32x 

- zaměstnanec některého z oddělení Odboru Rámce podpory Společenství 
pověřený vedoucím oddělení nebo ředitelem odboru realizací technické pomoci 
RPS 

zaměstnanec 322TA - zaměstnanec oddělení řízení a metodiky RPS 322 pověřený výkonem činností 
realizace technické pomoci RPS a archivace 

zaměstnanec 32LF - zaměstnanec, který ověřuje věcnou správnost účetních dokladů 
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