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Metodický dopis č. 6 je vydáván na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování do Pravidel
pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 6.
Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/
převodu podpory, je metodický dopis platný po celou dobu realizace projektu / udržitelnosti projektu
(pokud je relevantní).

8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
8.7.1 Obecné podmínky způsobilosti výdaje
Metodický dopis č. 6 doplňuje část podkapitoly 8.7.1 následovně (nově doplněný text je uveden
červeně):

Místní způsobilost výdaje
2.

mimo území Evropské unie:
a) musí být projekt ve prospěch programové oblasti OP VVV, a zároveň
b) musí být dodrženy povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu blíže vymezené rovněž v unijní
legislativě,
c) v případě projektu podpořeného z ESF nesmí výše podpory přesáhnout limit 3 % alokace
na program; monitorovací výbor musí k takovému projektu nebo druhu projektů dát výslovný
souhlas,
d) v případě projektu podpořeného z EFRR se může jednat pouze o aktivity technické pomoci nebo
propagační činnosti a také aktivity, jejichž realizace má probíhat ve Spojeném království Velké
Británie a Severního Irska, a to v souladu se žádostí o podporu schválenou před vystoupením
této země z EU.

8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu
Metodický dopis č. 6 doplňuje část podkapitoly 8.7.2 následovně (nově doplněný text je uveden červeně)

B. Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční


Cestovní náhrady

Specifická pravidla pro zahraniční služební cesty
Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících se
na realizaci věcných aktivit projektu, s aktivní účastí na pořádané akci a s přímým vztahem k aktivitám
projektu, které v rámci projektu realizují. Aktivní účastí se míní např. prezentace na konferenci, semináři,
workshopu. Podmínka aktivní účasti se nevztahuje na cesty do Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska, tzn. cesty do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je možné považovat
za způsobilé ve smyslu aktivní i pasivní účasti na daných akcích.
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12. KAPITOLA – ZADÁVÁNÍ A KONTROLA ZAKÁZEK
Metodický dopis č. 6 upravuje text kapitoly 12.1 následujícím způsobem (nově doplněný text je uveden
červeně, rušený text je přeškrtnutý):

12.1 Působnost
1) Tato kapitola upravuje pravidla pro zadávání dále vymezených zakázek spolufinancovaných z OP VVV
a pravidla kontroly veškerých zakázek spolufinancovaných z OP VVV.
2) Zadavatelé jsou povinni postupy upravenými v oddílech 12.2 a 12.3 zadávat zakázky, které nezadají
v zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ nebo postupem podle § 2 odst. 3 věty druhé ZZVZ, není-li dále
stanoveno jinak.1
3) Zadavatelé nejsou povinni postupy upravenými v oddílech 12.2 a 12.3 zadávat zakázky, které splňují
podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29 nebo § 30 ZZVZ nebo podmínky pro použití jednacího
řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 nebo 5 nebo § 64 až 66 ZZVZ.
4) Zadavatelé nejsou povinni postupy upravenými v oddílech 12.2 a 12.3 zadávat zakázky malého
rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než
a) 400 000 500 000 Kč bez DPH, nebo
b) 500 000 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez
DPH 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 %.
Zadavatelé jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení bodů 12.2.1, 12.2.4 a 12.2.5.
5) Zadavatelé nejsou povinni postupy upravenými v oddílech 12.2 a 12.3 zadávat zakázky malého
rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro
jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá
cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto
zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti
o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve.
6) Zadavatelé mohou při zadávání zakázek malého rozsahu nebo zakázek vyšší hodnoty zvolit přísnější
postupy, než jaké jsou upravené v oddílech 12.2 a 12.3, včetně zadání takových zakázek v zadávacím
řízení podle ZZVZ.
7) Oddíl 12.4 (Kontrola výběrových a zadávacích řízení) se vztahuje na veškeré zakázky
spolufinancované z OP VVV bez ohledu na druh zadavatele nebo předpokládanou hodnotu zakázky,
není-li dále stanoveno jinak.
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Podmínky stanovené v oddílech 12.2 a 12.3 nevylučují použití přísnějších interních směrnic/pravidel zadavatele upravujících
zadávání veřejných zakázek. Dodržení, resp. nedodržení případných interních směrnic/pravidel pro zadávání zakázek není
předmětem kontroly ze strany ŘO OP VVV.
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