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Program semináře

1) Zahájení semináře
2) Seznámení s MAS Vyškovsko, z.s.
3) Druhy zakázek
4) Formální náležitosti zakázek
5) Nejčastější chyby
6) Diskuze a závěr



MAS Vyškovsko, z.s.

• Nestátní nezisková organizace založena v r. 2004
• 45 členů
• Vlastní struktura organizace
• Místní působnost na katastrech 40 obcí



Územní působnost



Cíle organizace

• Všestranná podpora rozvoje daného území

• Příprava a realizace nadregionálních projektů

• Aktivní spolupráce a síťování mezi subjekty v území

• Příprava strategií pro dané území a jejich realizace 
metodou LEADER

• Vzdělávání a sociální začleňování



Realizace strategií

Programové období 2007-2013
- získáno do území cca 70 mil. Kč

a) 111 projektů žadatelů z území MAS Vyškovsko
b) 17 projektů MAS 

Programové období 2014-2020
Získáno do území 122 mil. Kč

a) 21 projektů v rámci IROP
b) 4 projekty v rámci OPZ
c) 60 projektů v rámci PRV – stále otevřené
d) 2 projekty v rámci OPŽP



Realizace projektů Místní akční plány

MAP
Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Získáno do území 2,8 mil. Kč

MAP II
Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Získáno do území 12,2 mil. Kč

MAP III
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov
Plánovaná částka 2,9 mil. Kč



Obecné podmínky podpory
• Pro komunikaci využívá SZIF primárně datovou schránku (pokud žadatel

disponuje), jinak Portál farmáře. Doručení na PF – přihlášení nebo doručení fikcí po
10 dnech od odeslání ze strany SZIFu. Komunikace s MAS emailem.

• Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů.

• Za plnění podmínek stanovených Pravidly a Dohodou zodpovídá výhradně žadatel.

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskyt. dotace
nejméně 10 let od proplacení dotace.

• Lhůta vázanosti projektu je účel je 5 let od obdržení dotace na účet příjemce dotace.

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.

• Účet, ze kterého je platba ZV musí být ve vlastnictví žadatele (dispoziční právo
nestačí), úhrada v hotovosti pouze do 100.000,-.



Zadávání zakázek
• Do 20 tis. Kč (bez DPH) – žadatel může zadat zakázku (uzavřít smlouvu, vystavit

objednávku) přímo s vybraným dodavatelem a to do součtu 100 tis. samostatných
zakázek. K přímým nákupům je třeba doložit objednávku.

• Zakázka malého rozsahu – „malý cenový marketing“ - hodnota zakázky
nedosáhne 500 tis. Kč bez DPH - postupovat transparentně a nediskriminačně -
cenový marketing (tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů a jejich nabídek).
Dokladuje se k Žádosti o platbu.

• Zakázka malého rozsahu – „velký cenový marketing“ - hodnota zakázky
přesáhne nebo je rovna 500 tis. Kč bez DPH do hodnoty zakázky 2.000.000 Kč u
dodávek a služeb a 6.000.000 Kč u stavebních prací – cenový marketing - dokládá se k
doplnění příloh k Žádosti o dotaci vč. nabídek do 56 pracovních dnů na MAS od
registrace na RO SZIF.

• Zakázky vyšší hodnoty (VŘ) - výběrové řízení se řídí Příručkou která je pro něj
závazná.

Bez ohledu na výši zakázky je možné zadat zakázku elektronicky.

Zakázka vyšší hodnoty na portále Eagri či www.profilzadavatele.cz

V případě obcí je potřeba dodržovat interní směrnice, 

postup vždy přísnější cestou. 



Administrace ze strany SZIF
• U VŘ/ZŘ nebo velkého cenového marketingu doplnit ŽoD

o podklady do 56 kalendářních dnů na MAS od finální 
registrace ŽoD na SZIF– žadatel není k tomuto kroku 
vyzván!!

• Administrativní kontrola VŘ/ZŘ/CM
• V případě schválení je žadatel vyzván k podpisu Dohody
• Schválení probíhá průběžně

Odkaz: Příručka pro zadávání zakázek PRV na 
období 2014-2020, verze 5



Seznam předkládaných příloh po zaregistrování 
ŽoD na RO SZIF do 56 pracovních dnů od 

registrace: 

1) Výběrové řízení – kompletní dokumentace v VŘ/ZŘ vč. 
podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a příp. doklad u 
uveřejnění smlouvy. Uvedeno v kap. 8 obecných podmínek 
Pravidel.

2) Cenový marketing či vyhodnocení z el. tržiště při ZV rovno nebo 
větších než 500 tis. Kč bez DPH a zároveň rovno nebo nižší než 2 
mil. bez DPH u dodávek a služeb a rovno nebo nižší než 6 mil. Kč u 
stavebních prací. Vše vč. smlouvy, nabídek, poptávek pro tabulku 
cenového marketingu.

3) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný de výsledku VŘ/ZŘ 
či ,,velkého cenového marketingu“.



Formální náležitosti zadávací dokumentace CM

Zakázky na: služby, dodávky či stavební práce

1. Zadávací dokumentace = Poptávkové listy
2. Oslovení potencionálních dodavatelů
3. Podání nabídek
4. Vyhodnocení nabídek
5. Objednávka/kupní smlouva k dodávce/smlouva o dílo

• Dodržovat časovou posloupnost! 
• Všechny nabídky musí být při hodnocení platné!
• Všechny tři nabídky musí plnit požadované parametry, jinak se musí vyloučit i 

když nejsou výherní (neplatní pro zakázky vyšší hodnoty).
• Vyhrává nejnižší nabídková cena bez DPH (eventuelně jiný parametr 

zastoupený %.)



Rizika při sestavování požadavků na výdaje:
• u rozměrů uvádět cca min. a max.
• neuvádět žádnou konkrétní značku či výrobek, parametry jasné 

ale ne přesné.
• neuvádět příliš detailně popisy – nerozepisovat se v poptávce
• konkrétní požadovaná specifikace poptávky musí být v souladu 

se stranou C1 - před podáním ŽOPl provést kontrolu 
technického řešení a strany C1 (B1) ŽoD, případně podat 
změnové hlášení

• pozor na způsobilé výdaje
• zachovat funkční celek
• stavební výdaje – položkový rozpočet dle katalogu stavebních 

prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.



Upozornění – DPH, nabídky k CM, cena 
blízko limitní hranice

• DPH – malý CM/velký CM
I v případě, že je žadatel neplátce DPH a nabídky má od dodavatelů rovněž neplátců 
DPH, posuzuje se rozhodnutí o režimu zakázky, tj. zda se jedná o malý CM nebo velký 
CM dle Příručky PRV, verze 5, bod 1.2.2 podle nabídkové ceny bez DPH. Nabídky 
s/bez DPH - hodnocení nabídek dle § 115 odst. (3) ZZVZ. 

• Nabídky k CM
V rámci provedeného CM mohou být nabídky stažené z www stránek vybraného 
dodavatele, žadatel může poptat písemně/emailem. CM bez objednávky/podepsané 
smlouvy lze realizovat před zaregistrováním žádosti.

• Cena blízko limitní hranice
Pokud je pořizovací hodnota zakázky blízko limitu pro malý CM / velký CM / VŘ / ZŘ 
doporučujeme zvolit vždy vyšší režim zakázky, protože v případě, že ani  jedna z nabídek 
nebude v předpokládaném limitu, bude za SZIF udělena korekce 100 %. Např. stavební 
práce - více/méněpráce po realizaci. Nerozdělovat záměrně předmět zakázky tak, aby 
došlo ke snížení PH a byl zvolen nižší režim zakázky – účelové dělení!

V případě zvoleného režimu “malý CM“ musí min. 1 nabídka být pod 500 000,- bez 
DPH!



K Žádosti o Platbu
• ZV musí být uhrazeny nejpozději do data podání ŽOP na MAS. V této 

souvislosti pozor na datum, kdy byla doručena ŽOP na MAS uvedené na str. H

• Před podáním ŽOP provést kontrolu technického řešení projektu: skutečnost 
vs. strana C1(B1) ŽOD.

• V den podání ŽOP musí mít pořízené vozidlo v technickém průkazu uvedenou 
správnou kategorii dle Pravidel.

• Předmět dotace musí být provozuschopný a plně funkční –ne zabalený v krabici 
nebo na paletě.

• Publicita projektu na viditelném, veřejně dostupném místě, musí být uveden 
hlavní cíl definovaný pro jednotlivé operace dle Příručky pro publicitu.



• Prohlášení o shodě musí být nejen 
vystaveno, ale i podepsáno výrobcem či 
zplnomocněným zástupcem (pověření 
od výrobce k zplnomocnění). 



Časté chyby – příklad 1 – Podhodnocení 
režimu zakázky, malý CM

Podhodnocení režimu zakázky – malý CM
Žadatel označí v ŽoD na str. B3, že zakázka bude řešena přímým 
nákupem nebo malým CM tj. s hodnotou nižší než 500.000 Kč 
bez DPH. Po oslovení potenciálních dodavatelů zjistí, že:

• všechny nabídky jsou s cenou vyšší nebo rovnou 500.000 Kč bez 
DPH

Vzhledem k tomu, že u Opatření 19.2.1 nelze změnit po registraci žádosti na 
SZIF malý CM na velký CM/VŘ v otevřené výzvě, bude za SZIF udělena 
(pokud není v žádosti jiná zakázka řešená velkým CM/VŘ) korekce 100 %.

• předmět dotace byl zdražen a cena je vyšší nebo rovna 500.000 
Kč bez DPH

Za SZIF bude udělena korekce 100 %.



Navýšení cen stavebních materiálů – VŘ v 
otevřené výzvě

VŘ v otevřené výzvě
Lze postupovat dle Příručky PRV, verze 5, bod 4.4.5: za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu 
zakázky a jejíž hodnota je nižší než 
a) 10 % původní hodnoty závazku na zakázku na dodávky/služby 
b) 15 % na zakázku na stavební práce 
případně lze postupovat rovněž dle Příručky PRV, verze 5, bod 4.4.7: za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. Zároveň 
platí, že bude dodržena kap. 4.4.9 Příručky.

Navýšení cen ze strany dodavatele musí být vždy řádně a transparentně 
odůvodněno (např. katalog stavebních prací ÚRS Praha, RTS atd.).



Navýšení cen stavebních materiálů – CM

CM (malý i velký)
• Pro CM neplatí Příručka PRV, kap. 3 a následující, nicméně dle 

interní dohody v rámci SZIF lze postupovat obdobně jako u VŘ v 
otevřené výzvy, ale jen dle bodu 4.4.5 a zároveň nesmí dojít k 
přesáhnutí ceny druhého v pořadí. 

• I zde platí, že navýšení cen ze strany dodavatele musí být vždy 
řádně a transparentně odůvodněno (např. katalog stavebních prací 
ÚRS Praha, RTS atd.).

• Navýšení cen nelze akceptovat, pokud by tím došlo ke změně 
režimu zadání zakázky (MCM -› VCM/VŘ; VCM -› VŘ).

• Postupy pro VŘ i CM vycházejí z materiálu na www.portal-vz.cz:
• Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen 
stavebních materiálů

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/spolecne-
stanovisko-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-a-uohs/



Navýšení cen stavebních materiálů
• Předem vyhrazené změny - využití § 100 ZZVZ

VŘ v otevřené výzvě
CM (malý i velký)

• Při realizaci VŘ lze do ZD či návrhu smlouvy popsat vyhrazené 
změny na potenciální nepředvídatelné události, za kterých je možné 
navýšit cenu. Tyto vyhrazené změny je poté možno zahrnout do 
smlouvy.

• Totéž platí i pro CM, kde vyhrazené změny budou součástí poptávky 
či návrhu smlouvy.

• Podmínka – vyhrazené změny musí být dobře a transparentně 
popsány tj. popsat konkrétní okolnosti, za kterých lze § 100 využít; 
co by se muselo stát, aby šel využít; max. limit, který je zadavatel 
ochoten akceptovat; na základě jakých pravidel se ceny mohou 
navýšit atd.



Časté chyby – příklad 2 – Podhodnocení 
režimu zakázky, není zohledněna celková 

PH zakázky
Podhodnocení režimu zakázky – není zohledněna celková 
předpokládaná hodnota zakázky
Jedná se o případy, kdy zadavatel žádá buď v několika dotačních programech 
z EU/ČR nebo má podáno více žádostí v rámci PRV, či financuje část zakázky 
z vlastních prostředků. Na zakázku ovšem nepohlíží jako na jeden celek a zvolí 
režim zakázky, který odpovídá pouze části zakázky.

Příklad – žadatel podá ŽoD na projekt rekonstrukce altánu v parku. Do 
žádosti uvede jen altán, ale při předložení příloh k ŽoP se ukáže, že 
rekonstrukce altánu byla součástí celkové rekonstrukce parku vč. parkových 
úprav tj. cest, dětského hřiště atd., které byly financovány z jiného programu 
než PRV. Režim zakázky malý CM odpovídal jen rekonstrukci altánu, ale měl 
zahrnovat součet všech rekonstrukcí prováděných v parku. Režim uvedené 
zakázky tedy měl být ve vyšším režimu.

Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.



Časté chyby – příklad 3 – Nesprávně provedený CM

• Žadatel nedoloží min. 3 srovnatelné nabídky
Důvody mohou být různé např. vyřazení nabídky, která nesplnila poptávané 
technické parametry, oslovený dodavatel nabídku nepodal atd. 
Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.

• Žadatel vystavil objednávku či podepsal smlouvu před datem 
registrace ŽoD na MAS

Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.

• Časový nesoulad dat předložených dokumentů
Objednávka/smlouva podepsaná před datem obdržení nabídek. 
Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.

• Žadatel poptává zcela konkrétní plnění 
např. vůz konkrétní značky, konkrétního typu a konkrétních parametrů. 
Za SZIF bude na CM udělena korekce 100%.



Časté chyby – příklad 3 – Nesprávně provedený CM

• Chybí některá z povinných příloh
např. nabídky/objednávka, nelze průkazně určit datum nabídek atd. 
Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.

• V rámci obdržených nabídek k CM musí být alespoň jedna 
z minimálně 3 nabídek v hodnotě pod limit CM (malý CM, velký 
CM) 

Pokud budou všechny nabídky nad uvedený limit bude za SZIF udělena 
korekce 100 %.

• U CM se vždy posuzuje personální a majetková propojenost a to 
nejen ve vztahu žadatel – dodavatel, ale rovněž mezi dodavateli 
navzájem

Má-li žadatel např. 3 nabídky a u 2 z nich je zjištěna propojenost dodavatelů, 
bude konečný počet platných nabídek 2, což je nedostatečné. 
Za SZIF bude na CM udělena korekce 100 %.



Časté chyby – příklad 4 – Nesprávně provedené VŘ

• Týká se zakázek s přepokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 
2.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky/služby nebo 
6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce. 

• Žadatel neprovede zveřejnění zadávací dokumentace dle 
Příručky pro zadávání zakázek PRV a Pravidel, ale provede 
uveřejnění pouze např. na svých www stránkách / úřední 
desce obce / informační tabuli atd. 

• Za SZIF bude udělena FO č.1 ve výši 100 %. 



Upozornění – uzavřená výzva x CM, střet zájmů 
a propojenost podniků

• Pro veřejné nebo dotované žadatele platí povinnost sledovat střet zájmů, 
viz. 

• Tisková zpráva SZIF ve smyslu předkládat např. čestné prohlášení apod. 
• https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy

%2Fprv2014%2F1627909645586.pdf
• Povinnost platí pro zakázky malého i vyššího rozsahu tj. zadávané dle 

Příručky i ZZVZ. 
• Pozor na propojenost žadatel x dodavatel (obec x zastupitel x 

dodavatel)       

Příklady, kde zjistit propojení dodavatelů:

https://www.podnikani.cz/

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$spolecnici



Evidence výdajů v účetnictví
• Dotace je poskytována ve čl. 20 na investiční výdaje nebo na drobný 

dlouhodobý hmotný majetek, ve čl. 19 je poskytována pouze na 
investiční výdaje (zaúčtovat jakou soubor věcí či připojit v případě stavby 
jako její součást).

• Investiční výdaj u účetních jednotek posuzujeme dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, resp. dle prováděcí vyhlášky.

• Obce vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle vyhlášky č. 
410/2009 Sb. (§11, §14) ocenění dlouhodobý nehmotný majetek převyšuje 
60 000 Kč, ocenění dlouhodobého hmotného majetku převyšuje 40 000 Kč

• Spolky, církve, nadace…vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§7, §8) si účetní jednotky ve vnitropodnikové 
směrnici stanoví výši ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a 
dlouhodobého hmotného majetku

• Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní 
jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech



Odkazy
• Příručka pro zadávaní zakázek

https://www.masvyskovsko.cz/images/Dokumenty_2021/Prirucka_
pro_zadavani_verejnych_zakazek_PRV_v_5.pdf

• 5. Výzva MAS vč. důležitých dokumentů na odkaze: 
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-
mas/category/5-vyzva-2

• 6. Výzva MAS: květen/červen 2022, alokace cca 6,3 – 8,3 mil.

• Společná zemědělská politika: leden 2023 –srpen 2023, poslední ŽoP
do 6/2025

 Seminář 1. 3. 2022 od 15:00 hod. - Žádost o platbu k podpoře z PRV.
Přihlašování přes odkaz na webu



Děkuji za pozornost

Ing. Lucie Taušová
masvyskovsko@seznam.cz

725 137 765

www.masvyskovsko.cz FB: MAS Vyškovsko


