
 

Veřejné zakázky 

Partneři mohou při realizaci aktivit projektu využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit 

nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce 

zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s 

národní legislativou a pravidly Programu, přičemž toto platí i u veřejných zakázek zadávaných ve fázi 

přípravy projektu a projektové žádosti. 

Hlavním smyslem zadávacích řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit 

hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování 

postupů, ale i na naplnění základních zásad a principů (zásady transparentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace, princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti). 

V případě českých kooperačních partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v 

souladu: 

 se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souvisejícími 

zákony, vyhláškami a metodickými postupy; 

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

malého rozsahu) je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2021–20271. 

V případě, že v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je 

partner aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v Metodickém pokynu 

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027 (v tomto případě doporučujeme 

předem konzultovat postup s příslušným kontrolorem, který bude posuzovat, zda vlastní postupy 

uplatňované v organizaci partnera splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy 

uvedené v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027). 

Upozorňujeme, že zadávací řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem 

potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru 

takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy 

vymezeny v § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a zároveň zásady uváděné 

v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Z toho důvodu je nutné 

klást důraz nejen na dodržování postupů, ale i na zmíněné principy a zásady. 

Zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda 

jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení kontrolorem. 

Pokud se čeští a saští partneři v rámci jednoho projektu dohodnou na společném zadání veřejné 

zakázky, použije se postup společného zadávacího řízení popsaný v Příloze č. 5 Společného 

realizačního dokumentu. 

Postupy spojené se zadáním veřejné zakázky nebudou ze strany kontrolních orgánů Programu ani 

ze strany auditního orgánu přezkoumávány v případě výdajů, které jsou vykazovány zjednodušenou 

formou. Toto ovšem nezbavuje partnera povinnosti dodržovat národní předpisy, které zadávání 

veřejných zakázek upravují. 

 

                                                      
1 DotaceEU – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek

