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V Praze dne 1. listopadu 2012 
 
 

 

 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 

fax: 222 871 765 

e-mail: info@szif.cz 

 

    

 

Tisková oprava Pravidel IV.1.1 a IV.1.2 
 

 

Tisková oprava se týká Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, Příloha 3 – Postup při 

Zadávání zakázek příjemcem dotace, odstavec 4 a IV.1.2 Realizace místní rozvojové 

strategie, kapitola 10, odstavec 4, kde došlo k tiskové chybě u data platnosti úpravy 

zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

 

Původní znění: 

Bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona tuto 

zveřejnit na Centrální adrese. Dále může zadat zakázku a dokladovat podle § 147 zák. č. 

137/2006 Sb. (Věstník veřejných zakázek). Toto zveřejnění musí trvat minimálně 21 dnů. V 

tomto případě je takové zadávací řízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Pokud 

nastane situace, že zadavatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabídku pouze od jednoho 

uchazeče, může v tomto případě uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nabídku, pokud 

tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky. Veřejný a dotovaný 

zadavatel (dotace nad 50%) se zakázkou malého rozsahu (tj. dodávky pod 1 mil. Kč bez DPH, 

stavební práce pod 3 mil. Kč bez DPH, od 1.1.2013 stavební práce pod 1 mil. Kč bez DPH) 

musí po zveřejnění dle § 147 zákona č. 137/2006 Sb., nadále postupovat dle zákona (§ 26). 

 

 

Správné znění: 

Bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona tuto 

zveřejnit na Centrální adrese. Dále může zadat zakázku a dokladovat podle § 147 zák. č. 

137/2006 Sb. (Věstník veřejných zakázek). Toto zveřejnění musí trvat minimálně 21 dnů. V 

tomto případě je takové zadávací řízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Pokud 

nastane situace, že zadavatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabídku pouze od jednoho 

uchazeče, může v tomto případě uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nabídku, pokud 

tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky. Veřejný a dotovaný 

zadavatel (dotace nad 50%) se zakázkou malého rozsahu (tj. dodávky pod 1 mil. Kč bez DPH, 

stavební práce pod 3 mil. Kč bez DPH, od 1.1.2014 stavební práce pod 1 mil. Kč bez DPH) 

musí po zveřejnění dle § 147 zákona č. 137/2006 Sb., nadále postupovat dle zákona (§ 26). 

 

Celé znění Pravidel IV.1.1 a IV.1.2 naleznete na webu www.szif.cz.   
 
 
 
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

http://www.szif.cz/

