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Metodický dopis č. 3 je vydáván na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování
do Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 4.
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).

12. KAPITOLA – ZADÁVÁNÍ A KONTROLA ZAKÁZEK
12.1. Působnost
Metodický dopis č. 3 upravuje text kapitoly 12.1., bod 4) (bod byl již dříve upraven v MD č. 2
k PpŽP ZP, verze 3) následujícím způsobem (nově doplněný text je uveden červeně, rušený text je
přeškrtnutý):
4) Zadavatelé nejsou povinni postupy upravenými v kapitolách 12.2 a 12.3 zadávat zakázky malého
rozsahu., jejichž předpokládaná hodnota je nižší než
a) 400 000 Kč bez DPH, nebo
b) 500 000 Kč bez DPH v případě, že 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 kapitol 12.2.1., 12.2.4.
a 12.2.5.

12.4. Kontrola výběrových a zadávacích řízení
12.4.1. Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace
Metodický dopis č. 3 upravuje text kapitoly 12.4.1., bod 4) (bod byl již dříve upraven v MD č. 2 k PpŽP
ZP, verze 3) následujícím způsobem (rušený text je přeškrtnutý):
4) Při kontrole zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než
a)

400 000 Kč bez DPH, nebo

b)

500 000 Kč bez DPH v případě, že 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 %.

budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého
nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění nebo smlouvou, pokud byla
uzavřena. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.

