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Vážení čtenáři,

tímto vydáním Dotačních novin začínáme nový formát, který logicky navazuje na 
stejnojmenný tištěný čtvrtletník a doplňuje měsíční elektronické přehledy nejzajíma-
vějších výzev. Ve speciálních vydáních se tak můžete podívat na dotace z jiného úhlu 
pohledu. Naším cílem je nabídnout vám kvalitní obsah zaměřený na problematiku  
dotací, veřejných zakázek a legislativu s  tím spojenou ve čtivé kompaktní podobě.  
Můžete se těšit na článek o přípravách začínajícího programového období, text o nových  
limitech a postupech u veřejných zakázek a další. Chtěl bych zejména upozornit na  
investigativní článek Lenky Valentové (EU LEGAL ADVISORY) o nekalých praktikách zne-
užívání chráněných dílen k získání veřejné zakázky. „Chráněná dílna tak získá prospěch 
za tuto administrativní asistenci, drahý dodavatel vyhraje výběrové řízení a zadavatel 
zaplatí třeba o několik set tisíc korun vyšší částku, než by musel. Bylo skutečně toto  
záměrem onoho ochranného ustanovení § 101 ZVZ?“ Více v textu na stránkách 4 až 6. 

Za celou redakci přeji inspirativní čtení, 
Tomáš Arnot, šéfredaktor  

ČTĚTE V AK TUÁLNÍM ČÍSLE:
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MONITORING 
D OTAČN ÍCH PŘ Í L E Ž I TO S T Í

ZPRACOVÁNÍ 
Ž Á D O S T I  O  D OTACE

POMŮŽEME VÁM 
ZÍSK AT DOTACI

NAŠE ÚSPĚŠNOST JE VYŠŠÍ NEŽ 90 % SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI Z CELÉ ČR A JSME MOTIVOVÁNI ZÍSKÁNÍM DOTACE. PODNIKÁNÍ CYRRUS ADVISORY JE ZALOŽENO NA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTECH.

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBR ÁTIT. 
BEZPL ATNĚ POSOUDÍME VAŠE DOTAČNÍ MOŽNOSTI.

OD PRIORIT K VÝZVÁM

I přesto, že nové programové období 2014 – 2020 má již běžet rok a půl,  
fakticky žadatelům začíná až nyní, v polovině roku 2015. Jaká vlastně vede cesta 
k samotnému schválení jednotlivých výzev z operačních programů? 

Samotná příprava aktuálního programového 
období započala již v roce 2011, kdy vláda 
schválila tzv. Národní rozvojové priority  
pro budoucí kohezní politiku po roce 2013, 
které byly jakýmsi základem pro stanovení 
témat, která budou řešena v rámci  
operačních programů. 

V roce 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR) odstartovalo přípravu návrhu  
Dohody o partnerství, které bylo po dlouhou 
dobu vyjednáváno s Evropskou komisí (EK). 
Při tomto vyjednávání EK připomínkuje 
předložený dokument a na straně MMR poté 
zůstává, jak se s připomínkami vypořádá  
a zda dokáže obhájit nastavené priority. 
Tento dokument je velice důležitý při  
dalším nastavování samotných operačních  
programů, které po schválení Dohody  
v roce 2014 následovalo.

Zástupci České republiky měli za úkol vyjed-
nat dotace pro potřebné oblasti, Evropská 
komise hodnotí soulad se svými prioritami 
a možnostmi podpory.

V aktuálním programovém období je již 
globálně zastavená podpora cestovního  
ruchu, převážně kvůli tomu, že se v ČR 
stavěly nesmyslné rozhledny a golfová hřiště. 
Ačkoliv se zdá být nedůležité, jestli objem 
vypouštěného CO2 ušetříme u administrativ-
ních budov nebo u hotelů, cestovní ruch  
je nechtěným příkladem i zde.

Z důvodů sladění cílů Evropské komise  
a potřeb České republiky se také nedotují 
obecní kulturní domy, ale jenom správně 
pojmenovaná „komunitní centra“. 

Výraznou novinkou jsou finanční nástroje, 
které v některých oblastech podpory zcela 
nahrazují nevratné dotace. Finanční nástroj 
standardně není nic jiného než dotace na 
rozdíl mezi komerční úrokovou mírou  
a úrokovou mírou daného programu.  
Jinými slovy: Pokud si podnik půjčuje na 
investici za 3 % ročně a úroková míra progra-
mu je 1 % p. a., žadatel každý rok získá  
dotaci ve výši 2 % úroku.



3

ORGANIZACE 
V ÝBĚROV ÝCH Ř Í ZEN Í

REALIZACE 
A M O N I TO R I NG PROJ EK T Ů

ZAJIŠTĚNÍ 
SP O LU F I N A NCOVÁ N Í

NAŠE ÚSPĚŠNOST JE VYŠŠÍ NEŽ 90 % SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI Z CELÉ ČR A JSME MOTIVOVÁNI ZÍSKÁNÍM DOTACE. PODNIKÁNÍ CYRRUS ADVISORY JE ZALOŽENO NA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTECH.

INFOLINKA   800 443 300DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ

O tom, jak dobré podmínky se České republi-
ce podařilo vyjednat, se sami přesvědčíme  
až v následujících letech. 

Schvalování jednotlivých operačních 
programů (OP) trvalo bezmála rok. Prvním 
schváleným operačním programem byl OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost a posledním schváleným programem 
bylo OP Rybářství. Nyní jsou již jednotlivé 
výzvy z operačních programů vyhlašovány 
řídicími orgány. Tomuto vyhlášení předchází 
zasedání tzv. monitorovacího výboru, který 
tvoří různé zainteresované osoby. 

Monitorovací výbor má povinnost zajistit 
dohled nad realizací operačního programu  
a zejména zajišťovat dosažení cílů programu 
při efektivním využití veřejných prostředků. 
Tomu také odpovídá nastavení jednotlivých 
výzev, kdy se při zasedání výboru diskutuje, 
jak budou výzvy nastaveny, kdo bude žada-
telem a kolik prostředků z celkové alokace 
programu bude poskytnuto.  

Jakmile je výzva schválena a vyhlášena, 
následuje podávání žádostí o dotaci. Z našich 
praktických zkušeností je v návaznosti na 
aktuální potřeby většinou připraveno více 
variant výzev, následně jednu z nich minis-
terstvo posvětí a vyhlásí.

Čerpání finančních prostředků je kontrolo-
váno ze strany Evropské komise, a pokud je 
čerpání nedostatečné, je již na domluvě řídi-
cího orgánu s EK, zda budou některé finanční 
prostředky přesunuty do jiné prioritní osy 
operačního programu.

Ing. Natálie Jarušková, 
konzultant CYRRUS ADVISORY
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZNEUŽÍVÁNÍ VÝHOD 
CHRÁNĚNÝCH DÍLEN

Společnosti zaměstnávající zdravotně postižené osoby požívají v oblasti dotací 
a veřejných zakázek specifických výhod. Jak tyto výhody ve spojení s nekalým 
jednáním mohou ovlivnit celé výběrové řízení? A jak bychom jim mohli předcházet 
vhodně upravenou legislativou? To vše se dočtete v následujícím článku. 

Zákon o veřejných zakázkách je jako celek 
prostoupen zásadami transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace.  
Tyto zásady ovšem za určitých podmínek 
mohou ustoupit stranou za účelem napl-
nění sociálně prospěšných cílů. Pravidlo se 
aplikuje na dodavatele zaměstnávající osoby 
se zdravotním postižením (konkrétně se tyto 
výhody týkají zaměstnavatelů s minimálně 
25 zaměstnanci, z nichž více než 50 % má 
zdravotní postižení). V případě, že se doda-
vatel účastní výběrového řízení na veřejnou 
zakázku, musí být při hodnocení nabídek  
z jeho nabídkové ceny odečteno 15 %.  
S takto upravenou cenou se počítá jen  
pro účely rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 
nabídky, pokud zvýhodněný dodavatel ve 
výběrovém řízení zvítězí, bude samozřej-
mě uzavřena smlouva s cenou v původně 
uvedené výši. 

Z ADAVATEL JE Č A STO NUCEN  
UZ AVŘÍT SMLOUV U S D ODAVATELEM, 
K TERÝ NEP OSK Y TL CENOVĚ NE JV Ý-
HODNĚ JŠÍ NABÍDKU.

Co to znamná v praxi? To, že zadavatel je 
často nucen uzavřít smlouvu s dodavatelem, 
který neposkytl cenově nejvýhodnější  
nabídku. Zadavatele tato skutečnost jistě 
nepotěší, ale alespoň je tato pozitivní diskri-
minace určitých dodavatelů odůvodnitelná 
společensky ušlechtilými cíli. 

Mnozí z nás si dokáží představit typickou 
chráněnou dílnu (i když nová legislativa 
používá pojem „chráněné pracovní místo“), 
kde zdravotně postižení vyrábějí polštáře, 
peněženky, svíčky, košíky nebo šperky. 

PŘI PRO ČÍTÁNÍ REFERENCÍ CHR ÁNĚ-
NÉ DÍLNY TAK MŮŽEME Z JISTIT, ŽE 
JIŽ PROVÁDĚLI V P ODSTATĚ VŠECH-
NO: D ODÁVK Y SILNIČNÍCH TAHAČŮ, 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ, KOLOV ÝCH 
TR AK TORŮ, TŘÍDICÍCH LINEK ODPA-
DŮ, PLICNÍCH VENTIL ÁTORŮ NEBO 
ZDR AVOTNICK ÝCH LŮŽEK .

Jistě nikdo nebude oponovat názor, že je fér 
zvýhodnit dodavatele, kteří dávají příležitost 
k práci jinak obtížně zaměstnatelným oso-
bám. Pokud se ale blíže podíváme na seznam 
realizovaných zakázek některých chráněných 
dílen, budeme překvapeni, jak jsou někdy 
zaměstnanci jediné chráněné dílny fyzicky 
zdatní a v jak široké škále oborů jsou schopni 
poskytovat služby či dodávky. Při pročítání 
referencí chráněné dílny tak můžeme zjistit, 
že již prováděli v podstatě všechno: dodávky 
silničních tahačů, osobních automobilů, kolo-
vých traktorů, třídicích linek odpadů, plicních 
ventilátorů nebo zdravotnických lůžek. Takto 
široký záběr je přinejmenším podivuhodný. 
Pokud budeme zakázky zkoumat blíže, 
zjistíme, že záhada je vyřešena. Tyto zakázky 
totiž často bývají řešeny subdodavatelsky, 
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kdy subdodavatel poskytne převážnou část 
plnění a chráněná dílna zbytek v rozsahu 
např. 10 %. Jedná o poplatek za jistou „admi-
nistrativní asistenci“?

Naše představy o chráněných dílnách tedy  
ne vždy odpovídají skutečnosti (i když samo-
zřejmě se tohoto nekalého jednání nedo-
pouštějí všechny subjekty tohoto druhu, jde 
jen o jejich malou část). Tyto subjekty často 
působí jako zprostředkovatelé pro (sub)do-
davatele, kteří by se svojí nabídkovou cenou 
ve výběrovém řízení jinak neuspěli. V praxi 
se tak stává, že se zvýhodněný dodavatel 
dohodne se subdodavatelem, že za něj podá 
nabídku do výběrového řízení, které díky 15% 
zvýhodnění velmi pravděpodobně vyhraje. 
Chráněná dílna tak získá prospěch za tuto 
„administrativní asistenci“, drahý dodavatel 
vyhraje výběrové řízení a zadavatel zaplatí 
třeba o několik set tisíc korun vyšší částku, 
než by musel. Bylo skutečně toto záměrem 
onoho ochranného ustanovení § 101 ZVZ?

Další „oblíbenou praktikou“ některých 
zvýhodněných dodavatelů je hlásit se do 
výběrových řízení na zakázky (za pomoci 
subdodavatelů), o které ani nemají zájem, 
aby mohli po svém vítězství v soutěži 
obcházet další uchazeče v pořadí a nabízet 
jim přeprodání oné zakázky za určité malé 
procento z její hodnoty. Jinými slovy, opět 
velmi snadno vydělané peníze. 

A co tedy s tím? Bohužel v současné době 
neexistuje jednoznačné řešení. Takové ne-
hospodárné zacházení s veřejnými prostřed-
ky určitě nebylo záměrem zákonodárce, ale 
rozsudek či rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže v této věci nám zatím 
není známo. Dále pro vás popíšeme možnos-
ti, z čeho by se dalo při napadení takového 
jednání vycházet. 

CHR ÁNĚNÁ DÍLNA TAK ZÍSK Á PRO -
SPĚCH Z A TUTO „ ADMINISTR ATIVNÍ 
A SISTENCI“, DR AHÝ D ODAVATEL 
V YHR AJE V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
A Z ADAVATEL Z APL ATÍ TŘEBA  
O NĚKOLIK SE T TISÍC KORUN  
V YŠŠÍ Č Á STKU, NE Ž BY MUSEL .  
BYLO SKUTEČNĚ TOTO Z ÁMĚREM 
ONOHO O CHR ANNÉHO  
USTANOVENÍ § 101 Z V Z?

Spojování dodavatelů tohoto druhu, kdy si 
drahý subdodavatel koupí záštitu společnos-
ti zaměstnávající postižené, aby výběrové 
řízení vyhrál, každopádně odporuje dobrým 
mravům a mělo by teoreticky být posuzová-
no jako neplatné. Případně by takto podaná 
nabídka mohla být hodnocena, jako by ji po-
dal subdodavatel sám bez možnosti uplatnit 
jemu nenáležející zvýhodnění. Navíc  by se 
tyto případy daly posoudit jako nekalá sou-
těž, protože subdodavatel jedná v rozporu  
s dobrými mravy soutěže a jeho jednání  
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působí újmu jiným soutěžitelům  
a zadavateli. 

Kromě občanskoprávních předpisů lze 
odkázat také na trestní zákoník – konkrétně 
na trestné činy: „Pletichy při zadání veřejné 
zakázky a při veřejné soutěži„ a „Porušení 
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“. 
Pletich v souvislosti se zadáním veřejné za-
kázky se dopustí ten, kdo na základě dohody 
s jiným zájemcem vyvíjí činnost směřující 
k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně 
vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.  
Pokud bychom toto „nekalosoutěžní“ jednání 
navíc klasifikovali jako parazitování na po-
věsti jiného soutěžitele (byť velmi netypicky 
použité, protože subdodavatel vlastně 
parazituje na pověsti soutěžitele, s nímž se 
spojí, aby získal nefér výhodu a prospěch, 
kterého by soutěžitel jinak sám nedosáhl), 
jednalo by se o trestný čin porušení předpisů 
o pravidlech hospodářské soutěže. Případně 
jde rovněž uvažovat o hodnocení dohody 
mezi chráněnou dílnou a subdodavatelem 
jako o „jiné dohodě narušující hospodářskou 
soutěž“, tedy jako o jiné skutkové podstatě 
téhož trestného činu. 

Tato praxe každopádně představuje obchá-
zení zákona, ale stěží se najde prostředek, 
jak tento problém v rámci výběrového řízení 
účinně řešit. Jak by se těmto problémům dalo 
snadno předejít? Jednou z možností je  
v zadávací dokumentaci v souladu  
s § 44 odst. 6 stanovit, že určitá část zakázky 
nemůže být plněna prostřednictvím sub-
dodavatele. Tím ale může být zúžen okruh 
potenciálních uchazečů o zakázku. Nabízí se 
také další možnost, která je ale dlouhodobé-
ho a koncepčního charakteru: Pokud by se 
ustanovení zákona změnilo tím způsobem, 
že by se 15 % odečítalo pouze z poměrné 
části zakázky skutečně prováděné zvýhod-
něným dodavatelem (samozřejmě v kom-
binaci s prováděním kontrol, zda je zakázka 
skutečně realizována dle deklarovaného 
poměru plnění spolupracujících dodavatelů), 
eliminovaly by se případy, kdy výběrová 
řízení budou vyhrávat předražení subdoda-
vatelé plnící reálně 90 % zakázky, využívající 
chráněné dílny jako nastrčené loutky (byť 
na tomto druhu „podnikání“ jistě také dobře 
vydělávající), a okrádat tak zadavatele.

Mgr. Lenka Valentová, 
konzultant EU LEGAL ADVISORY

Máte dobrou či špatnou zkušenost s veřejnou 
zakázkou, kterou chcete sdílet s ostatními? 
Napište nám o ní a my ji zveřejníme.

REDAKCE@DOTACNI-NOVINY.CZ

mailto:redakce%40dotacni-noviny.cz?subject=Zku%C5%A1enost%20s%20ve%C5%99ejnou%20zak%C3%A1zkou
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POZITIVNÍ VÝSLEDKY DOTACÍ

Aktuálně se rozbíhající programové období 2014 – 2020 navazuje na končící období 
2007 – 2013. Ačkoliv však nové období běží „papírově“ již přes rok, k vyhlášení prvních 
výzev došlo teprve v červnu 2015. I přes tyto komplikace se však nové období rozbíhá, 
a je tak na čase se poohlédnout za tím, jak dotační programy přispěly ke zkvalitnění 
života. Statistika nuda je (jak říká známá píseň), nicméně si díky ní dokážeme 
zhodnotit uplynulé sedmileté období. Pojďme si říci, kolik se schválilo projektů,  
v jaké výši a s jakým pozitivním dopadem.

Pro zhodnocení jsme si vybrali Operační 
program Životní prostředí (OP ŽP), který  
byl v uplynulém období třetím největším,  
co se týká objemu finančních prostředků,  
a pro obce představoval jeden ze  
stěžejních programů. Jak už vyplývá ze 
samotného názvu, program měl za úkol 
ochránit životní prostředí a zmírnit dopady 
lidské činnosti na něj. Úspora energií, čistší 
ovzduší a efektivnější nakládaní s odpady. 
Ukažme si nyní, jak a v čem konkrétně spočí-
vala ochrana. 

KE DNI 15. 5. 2015 BYLO V R ÁMCI  
OP ŽP SCHVÁLENO 19 585 PROJEK TŮ 
V CELKOVÉ HODNOTĚ 22 3 MLD. KČ.

ÚSPORA ENERGIÍ
Ke dni 15. 5. 2015 bylo v rámci OP ŽP schvále-
no 19 585 projektů v celkové hodnotě  
223 mld. Kč. Nejvíce projektů (5 612) bylo 
realizováno v oblasti úspor energií u nepod-
nikatelské sféry. Díky zateplení veřejných 
budov, například škol, mateřských školek, 
volnočasových středisek apod. došlo k vý-
razné úspoře energií, která se plně projeví až 
v budoucích letech. Celková plocha zatep-
lených konstrukcí podpořených projektů 
dosud činí 11 km2. Dále hovoříme o 380  
nově připojených objektech na centrální 
zdroje tepla. 

LEPŠÍ ŘEŠENÍ ODPADŮ 
Druhé nejčastěji schválené projekty se 
zaměřují na zkvalitnění nakládání s odpady. 
Takových projektů bylo celkem 4 091. Pře-
vážně se jednalo o projekty řešící svoz, sběr 
a třídění odpadů. Realizací projektů došlo  
k navýšení kapacity zařízení na třídění  
odpadů o neuvěřitelných 290 tis. tun.

DÝCHÁ SE VÁM LÉPE? 
Na třetím místě s celkovým číslem 1 553 jsou 
projekty zlepšující kvalitu ovzduší. Tyto se 
podílely více než 39% podílem na snížení 
emisí oxidu siřičitého a více než 76% podílem 
na snížení oxidu dusíku malých stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší v České repub-
lice. A jak jsou na tom vodohospodářské 
projekty? Dle statistik OP ŽP více než 54 % 
nově vybudovaných kanalizačních sítí bylo 
spolufinancováno z tohoto programu. 

ČISTŠÍ VODA 
Celkem 790 schválených projektů zaměře-
ných na snížení znečištění vod získalo částku 
40 mld. Kč. V porovnání s poskytnutými pro-
středky na zateplení se jedná o dvojnásob-
nou částku. Tento fakt potvrzuje i informace, 
že více než 46 % všech nově vybudovaných 
čističek odpadních vod bylo spolufinanco-
váno právě z OP ŽP. V novém programovém 
období bude pro OP ŽP vyčleněno méně 
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financí oproti předchozímu období. I přes 
snížení celkové finanční alokace v novém OP 
ŽP 2014–2020 doufáme, že tento program 
pomůže obcím s realizací jejich záměrů a že 
se díky tomu podaří zlepšit úroveň životního 
prostředí v ČR. I když ve vyhlášení nových 
výzev přeci jen nastala časová prodleva, 
v současné době je již možné pracovat na 
žádostech a připravit si projekt na podání. 
Příjem žádostí bude zahájen 14. 8. 2015. 

Nové programové období přinese kromě 
snížení finanční alokace i řadu pozitivních 
dopadů. Mezi způsobilé náklady budou ve 
větší míře zahrnuty náklady související s ad-

ministrací projektu, či již v některých osách 
nebude muset být dokládáno stanovisko 
kraje. Ve větší míře budou implementovány 
také návratné finanční nástroje, aby bylo 
možné podpořit větší množství projektů. 
Prozatím se však jedná o velkou neznámou. 
Informace o veškerých změnách naleznete 
v článku, který jsme před časem publikovali 
na webu Dotacni-noviny.cz.

Ing. Alžběta Klimešová, 
konzultant CYRRUS ADVISORY

STANOVENÍ LIMITŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
A POSTUPŮ V NOVÉM PROGRAMOVÉM 
OBDOBÍ 2014 – 2020

Nové programové období 2014 – 2020 s sebou přináší řadu změn.  
Nedochází pouze ke změnám podporovaných oblastí, ale mění se také  
pravidla administrace a řízení projektů.

Změny se týkají mimo jiné pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek a výběrových řízení 
v rámci dotačních titulů. Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR v minulosti deklarovalo, že 
v novém období dojde ke sjednocení pravidel 
a postupů napříč veškerými operačními 
programy. Od června 2014 je platná zatím 
poslední verze Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014 – 2020. Tento Metodický pokyn 
definuje základní povinnosti zadavatelů  
v oblasti zadávání zakázek nespadajících  
pod působnost zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Tyto povinnosti musejí být ze 

strany řídicích orgánů jednotlivých operač-
ních programů převzaty a implementovány 
do Pravidel jednotlivých programů. 

Jednou z věcí, které má tento Metodický 
pokyn sjednotit, je výše finančních limitů pro 
stanovení postupu výběrového řízení, resp. 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky, 
a limitu, do kterého zadavatel nemusí reali-
zovat výběrové řízení. Obecně se zakázky dělí 
na zakázky malé hodnoty a vyšší hodnoty. 
Zakázkou malé hodnoty je zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota nedosahuje  
2 000 000 Kč bez DPH, pokud se jedná o do-
dávky nebo služby, a 6 000 000 Kč bez DPH, 

http://dotacni-noviny.cz/co-se-zmeni-v-op-zp-2014-2020/
http://www.Dotacni-noviny.cz
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pokud se jedná o stavební práce. Zakázka 
vyšší hodnoty je pak zakázka, která tyto li-
mity převyšuje. Nutno upozornit, že pravidla 
pro zadání zakázky vyšší hodnoty se týkají 
zadavatelů, kteří nejsou povinni postupovat 
podle zákona o veřejných zakázkách, tzn.  
nejedná se o veřejné, dotované nebo sekto-
rové zadavatele. Tito postupují v režimu  
dle tohoto zákona.

P OKUD SE JEDNÁ O OBEC, K TER Á 
RE ALIZU JE Z AK Á ZKU V HODNOTĚ 
390 000 KČ BE Z DPH, NEMUSÍ RE A-
LIZOVAT V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A MŮŽE 
Z AK Á ZKU Z ADAT NAPŘÍMO.

Důležitým limitem je pak hodnota zakázky, 
do které není třeba realizovat výběrové řízení 
a lze zadat napřímo při dodržování násle-
dujících základních zásad: transparentnost, 
rovné zacházení a nediskriminace. Prostřed-
ky musejí být současně vynaloženy hospo-
dárně a za účelem splnění cílů projektu. Pro 
veřejné a sektorové zadavatele je tento limit 
400 000 Kč bez DPH, pro zadavatele, kteří 
nejsou veřejným, dotovaným ani sektorovým 
zadavatelem je limit 500 000 Kč bez DPH.

Pokud se tedy jedná o obec, která realizuje 
zakázku v hodnotě 390 000 Kč bez DPH, 
nemusí realizovat výběrové řízení a může 
zakázku zadat napřímo (doporučujeme ale 
provést marketingový průzkum a archivovat 
si jeho výsledky k prokázání hospodárného 
vynaložení veřejných prostředků). Pokud by 
tato obec ale realizovala zakázku s předpo-
kládanou hodnotou 420 000 Kč bez DPH, 
musela by se při výběru dodavatele už řídit 
Pravidly daného operačního programu  
a realizovat výběrové řízení.

Obce jako relativně častý příjemce dotace  
z Operačního programu Životní prostředí 
tuto změnu zajisté ocení, neboť dříve byl 
limit pro přímé zadání v tomto programu 
stanoven na 200 000 Kč bez DPH pro  
dodávky a služby a 600 000 Kč bez DPH 
pro stavební práce.

Ing. Šárka Kmentová, 
konzultant EU LEGAL ADVISORY
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GLOSA:  
PARALELY DOTACÍ V ŘECKU A V ČR

Evropské dotace by měly sloužit převážně ke snižování sociálních rozdílů  
a napětí, sbližování regionů a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy.  
Někdy se bohužel dotace minou účinkem. Zvlášť když prezentovaný program 
vládnoucí Syrizy je postaven na „principech solidarity, spravedlnosti, svobody, 
rovnosti a udržitelného životního prostředí“. V době, kdy do EU vstupovala  
Česká republika, bylo největším příjemcem dotací na hlavu právě Řecko.   
Pamatujete si, jak nás řecký kavárník lákal do EU?

V 80. letech, tedy po vstupu Řecka do Unie, 
představovaly dotace 30 % příjmů farmářů. 
Na konci 90. let činily již evropské dotace 
45 % příjmů farmářů. Rozvoj podnikání šel 
stranou a většina financí byla použita na 
samotnou spotřebu. 

Jistě si vzpomenete na olympijské hry, které 
Řecko pořádalo v roce 2004. Ty s sebou 
samozřejmě přinesly masivní investice do 
infrastruktury. Zajímavým příkladem je toho 
času nová dálnice „Attiki Odos“, která byla  
z velké části postavena z dotací a dalších 
veřejných finančních zdrojů. Samotný  
provoz má však na starosti soukromá  
společnost. Zajímávé, že?

Nejsme už tak daleko od stavění rozhleden 
na nejmenším kopečku, budování silnic a cy-
klostezek odnikud nikam. Na druhou stranu 
ani s takovými projekty nejsme schopni 
peníze našich západních sousedů všechny 
utratit a na potřebné investice si peníze 
půjčujeme. Dotace jsou přece jenom levnější 
než půjčky, proto se s nimi musíme naučit 
správně pracovat. Pokud se na podporu, 
kterou získalo Řecko, podíváme skrze čísla, 
zjistíme, že v letech 2000-2006 se jednalo 
o částku 24,7 mld. EUR, a v letech 2007 – 2013 
o 18 mld. EUR. Pro srovnání, první kompletní 

programové období 2007-2013 představovalo 
pro ČR přísun dotací ve výši 26,7 mld. EUR, 
pro aktuální období máme přislíbeno  
téměř 24 mld. EUR.

Je vcelku překvapující sledovat, kolik Řecko 
z evropských fondů získalo peněz a v jakých 
problémech se v současné doběnachází. 
Samozřejmě že nevhodné využití dotací není 
jediným faktorem, který Řecko dostal tam, 
kde se právě nachází. Nesmíme opomenout 
špatný vzdělávací systém, populistickou vlá-
du a prorůstání soukromých ekonomických 
zájmů do veřejného sektoru.

Největším příjemcem zemědělských dotací 
u nás je současný ministr financí a slavný 
výrok: „Státní dluh se málokdy splácí.“ zase 
vznikl v dobách, kdy nám ministra financí 
dělal aktuální premiér. Ale to už patří  
do jiné rubriky… 

Nezbývá, než doufat, že v oblasti  
dotací se od našich jižních sousedů  
nenecháme inspirovat.

Ing. Jiří Fuchs, Ing. Alžběta Klimešová, 
CYRRUS ADVISORY

https://youtu.be/p-sKQi_vvfg
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