Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory
podpořených projektů
Jednou z důležitých podmínek pro poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU, která je
včleněna do Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je povinnost „postupovat při výběru
dodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) a podle Pravidel pro
výběr dodavatelů, která tvoří přílohu PODMÍNEK …“. Této oblasti je ze strany všech
kontrolních a auditních orgánů (včetně Evropské komise a Evropského účetního dvora)
věnována mimořádná pozornost.
Většina žadatelů o dotace z řad podnikatelů patří mezi nedotované zadavatele, tj.
nevztahuje se na ně přímo zákon o veřejných zakázkách a tito postupují výhradně podle
Pravidel pro výběr dodavatelů, tj. cestou výběrového řízení popsaného v těchto pravidlech,
při dodržení zásad objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace v průběhu výběrového
řízení. Důležitou podmínkou pro posouzení správnosti provedeného výběrového řízení je
schopnost podnikatele, jemuž byla přiznána dotace ze strukturálních fondů EU, doložit
správně zpracovanou zadávací dokumentaci, průběh výběrového řízení odpovídající
zadávacím podmínkám a správný výběr vítězné zakázky.
Na rozdíl od předcházejícího zkráceného programovacího období 2004 – 2006, kdy
podnikatelé mohli získat max. 46 % dotaci ze způsobilých výdajů, v novém programovacím
období mohou zvláště malí a střední podnikatelé získat dotaci překračující 50 % hranici těchto
způsobilých výdajů a za zákonem stanovených podmínek se tak stávají dotovanými
zadavateli, na které se již vztahuje přímo zákon o veřejných zakázkách. Půjde zejména
o programy podpory Nemovitosti a Prosperita, s větším zastoupením stavebních prací ve
způsobilých výdajích projektů.
Proto při přiznání dotace nad 50 % způsobilých výdajů je třeba, aby si podnikatelé
důkladně ověřili, zda se na ně nevztahuje definice „dotovaného zadavatele“ dle § 2 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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Dotovaným zadavatel je jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou
zakázku:
1) hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků hrazených veřejným zadavatelem,
a to i prostřednictvím jiné osoby (výklad poskytovatele: tato podmínka je splněna,
pokud žadatel žádá o dotaci s mírou podpory více než 50 %, Ministerstvo průmyslu
a obchodu jakožto poskytovatel splňuje dle zákona definici veřejného zadavatele)
2) na stavební práce (bližší vymezení stavebních prací viz § 2 odst. 3 a příloha č. 3
k zákonu) nebo na služby spojené se stavebními pracemi
3) hodnota (bez DPH) stavebních prací je rovna nebo vyšší než 146 447 000 Kč (limit je
stanoven nařízením vlády č. 77/2008 Sb.) nebo hodnota (bez DPH) služeb spojených
se stavebními pracemi (např. práce projektanta, úklidové práce na stavbě, demolice
apod.) je rovna nebo vyšší než 5 857 000 Kč (limit je stanoven nařízením vlády
č. 77/2008 Sb.)
Pro naplnění definice dotovaného poskytovatele musejí být splněny všechny tři
podmínky současně. Pokud zadavatel splňuje definici dotovaného zadavatele, pak je nutné,
aby při zadávání zakázek, jejichž hodnoty dosahují výše uvedených limitů postupoval dle
příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.
Toto upozornění vydává poskytovatel především z toho důvodu, že tento postup se může
týkat žadatelů ze skupiny podnikatelských subjektů (nebo i neziskových organizací), které
nemají veřejný charakter a nemají tedy obvykle z minulosti zkušenosti se zadáváním
veřejných zakázek.
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