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1. Popis současného stavu
Platební a certifikační orgán (PCO) dopisem č.j. 55/99396/2011-554 ze dne 16. listopadu 2011
upozornil řídící orgány operačních programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF v České republice, že
dle názoru auditorů Evropského účetního dvora použití výše smluvních pokut jako dílčího hodnotícího
kritéria není v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 18/2004/ES o koordinaci postupů
při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Směrnice“), konkrétně
s jejím článkem 53.
Dále PCO upozornil, že k porušení Směrnice může rovněž dojít, když zadavatel využije náhodného
výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a
§ 66 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o
veřejných zakázkách totiž nespecifikuje požadavky na mechanická, elektronicko-mechanická,
elektronická nebo obdobná zařízení, jejichž prostřednictvím je losování prováděno, tudíž může dojít
k účelové manipulaci omezení počtů zájemců, tedy k neobjektivnímu, diskriminačnímu a
netransparentnímu postupu.
2. Stanovisko Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu (ŘO IOP)
Od data platnosti tohoto stanoviska jsou ŘO IOP a zprostředkující subjekty (ZS) povinny zamezit
použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího
hodnotícího kritéria (výše smluvní pokuty, výše bankovní záruky apod.) a použití náhodného výběru
provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného
operačního programu. Tato povinnost se nevztahuje na zadávací/výběrová řízení vyhlášená nebo
ukončená, což nevylučuje právo učinit nápravné opatření i v případě vyhlášeného
zadávacího/výběrového řízení, pokud použití některého z výše uvedených institutů při zadávání
veřejné zakázky může podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
ŘO IOP a ZS rovněž musí informovat žadatele a příjemce o rizicích spojených s použitím výše
uvedených institutů.
3. Odůvodnění stanoviska
Ve zmíněném dopise PCO požadoval přijetí preventivních opatření ze strany Řídicích orgánů,
spočívajících zejména v zákazu použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností
dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria a použití náhodného výběru provedeného losem za
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účelem omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66 odst. 4 zákona o
veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že využití výše uvedených rizikových institutů by mohlo být
následně posouzeno jako porušení Směrnice (tj. práva Evropské unie), vydává ŘO IOP toto závazné
stanovisko.
Závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP je platné od data zveřejnění na E-IOP.
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