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 1 Společné zadávání veřejných zakázek 

POSTUP V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK 

Postup se použije v případě, že se čeští a bavorští partneři v rámci jednoho projektu dohodnou na 
společném zadání veřejné zakázky, a to zpravidla z důvodu administrativního zjednodušení nebo kvůli 
dosažení úspor. Společným zadáním veřejné zakázky se v tomto popisu postupu myslí případ, kdy 

− bude zadávací řízení provedeno jménem a z pověření více partnerů, nebo 
− jeden partner zadávací řízení provede sám svým jménem, avšak z pověření ostatních partnerů. 

V obou případech budou partneři účastnící se společného zadání veřejné zakázky odpovědní za 
dodržení předpisů o zadávání zakázek společně. 

Zadavatelé veřejných zakázek nesmějí společná zadávací řízení zneužít za účelem obcházení obecně 
závazných právních předpisů o zadávání veřejných zakázek, jimž podléhají. 

 

1 DOHODA MEZI PARTNERY ÚČASTNÍCÍMI SE SPOLEČNÉHO 
ZADÁNÍ 

Partneři účastnící se společného zadání uzavřou dvoujazyčnou písemnou dohodu, která bude 
obsahovat minimálně následující ustanovení: 

− Specifikace plnění, rozdělení výdajů zakázky na plnění a rozdělení plnění mezi partnery.  
− Který partner bude pověřen provedením společného zadávacího řízení a je odpovědný za jeho 

předložení národnímu kontrolorovi ke kontrole. Tímto se také stanoví, podle kterého národního 
práva bude zadávání realizováno. 
 

 

2 PRAVIDLA PRO SMLOUVU S DODAVATELEM A PRO ÚČETNÍ 
DOKLADY 

Ve smlouvě s dodavatelem je třeba dohodnout, že každý partner účastnící se společného zadání obdrží 
pro svůj díl zakázky vlastní účetní doklad. 

Na veškerých účetních dokladech a na smlouvě s dodavatelem je třeba vyznačit, že jsou součástmi 
společného zadávacího řízení. 

 

3 KONTROLA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Kontrolu zadávacího řízení provádí kontrolor z toho státu, podle jehož práva o veřejných zakázkách bylo 
při společném zadávacím řízení postupováno, a to podle příslušných národních předpisů. 

Příslušný kontrolor zašle písemné potvrzení o výsledku kontroly zadávacího řízení kontrolorovi na druhé 
straně hranice a v kopii JS, které jej nahraje do složky Přílohy INTERNÍ v eMS. Formát potvrzení není 
předepsán. Potvrzení musí obsahovat následující: 

− Potvrzení správnosti zakázky, pokud u zakázky nebyly identifikovány žádné nesrovnalosti. 
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− Identifikace typu nesrovnalosti (tj. typu chyby v zadávacím řízení) podle přílohy 1 Rozhodnutí 
EK C(2013)95271, pokud u zakázky byla identifikována nesrovnalost. 

− Uvedení ceny zakázky, která vzešla ze zadávacího řízení (celková nebo položková cena). 

V případě potřeby JS poskytne kontrolorům jazykovou podporu. 

  
 

4 KONTROLA VÝDAJŮ 

Kontrolu výdajů provádí kontroloři příslušní jednotlivým partnerům, kteří se účastní společného 
zadávání. 

Partner předkládá: 

− Kopii dohody mezi partnery účastnícími se společného zadání 
− Příslušné účetní doklady 

Na veškerých účetních dokladech překládaných ke kontrole je třeba vyznačit, že jsou součástmi 
společného zadávacího řízení. Pokud účetní doklad není vydán v jazyce kontrolora, opatří jej partner 
překladem. 

V případě, že v rámci kontroly zadávacího řízení byla identifikována nesrovnalost, jsou způsobilé výdaje 
sníženy o příslušnou finanční opravu, a to na základě identifikace typu nesrovnalosti v potvrzení o 
výsledku kontroly zadávacího řízení. 

 

                           
1 Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných 
Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Uvedené typy chyb odpovídají podkategoriím 
chyb používaným při Roční evidenci chyb. 
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