Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu
pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 12
Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020

Popis situace
Na základě podnětu řídícího orgánu OP Zaměstnanost byla navržena změna kap. 5.3 Metodického
pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 12 Metodiky
řízení programů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MPZ“), v rámci níž dochází k rozšíření
výjimky z povinnosti postupovat při zadání zakázek dle postupů v MP zakázky rovněž na zakázky
malého rozsahu na výdaje projektu financované jednou z forem zjednodušeného vykazování výdajů (viz
čl. 67 odst. 1 písm. b) až e) a odst. 4 poslední věta Nařízení (EU) č. 1303/2013).
Důvodem je odstranit nadbytečnou administrativní zátěž jak pro příjemce podpory, tak pro řídící a
kontrolní orgány, a tím zjednodušit a zefektivnit implementaci zjednodušených metod vykazování.
Dokument Evropské komise EGESIF_14-0017 - Pokyny k zjednodušenému vykazování nákladů (dále
jen „EGESIF 14-17“) stanoví pravidla ověřování a audity za účelem zjištění zákonnosti a správnosti
výdajů.
Z dokumentu EGESIF 14-17 vyplývá, že pokud se používá zjednodušené vykazování nákladů, nebudou
osoby pověřené řízením ověřování a audity za účelem zjištění zákonnosti a správnosti výdajů ověřovat
skutečné výdaje, které byly podkladem pro kategorie výdajů vypočítaných pomocí paušální sazby,
standardních stupnic jednotkových nákladů nebo jednorázových částek.
Z dokumentu EGESIF 14-17 dále vyplývá, že zjednodušené vykazování nákladů neosvobozuje od
povinnosti dodržovat plně veškerá použitelná pravidla Unie a vnitrostátní pravidla týkající se například
publicity, zadávání veřejných zakázek, rovných příležitostí, udržitelného životního prostředí, státních
podpor atd.
S ohledem na skutečnost, procesní pravidla zadávání zakázek malého rozsahu jsou v oblasti
Evropských strukturální a investičních fondů upravena v MPZ, dochází k níže uvedenému doplnění
MPZ.

Metodické stanovisko
V kapitole 5 Působnost metodického pokynu se text kapitoly 5.3 upravuje následovně:
5.3 Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu:

a)

jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 500 000,- Kč bez DPH,

b)

jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na
dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na
stavební práce, pokud, je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4
odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %
nebo
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c)

pokud se jedná o zakázku malého rozsahu dle bodu 6.3.2 tohoto MP a výdaje na zakázku
jsou financovány v některém z režimů zjednodušeného vykazování výdajů.

Příjemci jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP.

Další postup
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v MP zakázky promítnuty při nejbližší aktualizaci.
Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/20142020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek.

Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně
pro místní rozvoj, tj. 28. 7. 2020.
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