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Ministerstvo financí vydává metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola 
finančních prostředků poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021 – 2027, účinnému od 
1. ledna 2021 (dále jen „MPK“). 

Popis situace: 

1. Kontrolní listy veřejných zakázek – příloha č. 2 MPK 

Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka v návaznosti na vydání MPK aktualizovala 
přílohu č. 2 MPK „Kontrolní otázky k veřejným zakázkám“ (dále jen „kontrolní listy“).  

V rámci aktualizace kontrolních listů byly provedeny především následující změny: 

1. Ve formě vytvoření nových otázek byla zapracována novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, týkající se užití zásad environmentálního, sociálního a inovačního zadávání, 
která byly provedena zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, část desátá.  

2. Kontrolní otázky kategorie MP Zakázky byly aktualizovány s ohledem na vydání Metodického 
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, účinného ode dne 
1. 11. 2021 

3. Byly vytvořeny nové otázky v reakci na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže a na vlastní zkušenosti ministerstva financí. 

4. Ve formě vytvoření nových otázek a úpravy stávajících otázek byly zapracovány připomínky 
Centra pro regionální rozvoj, které nebyly z důvodu jejich pozdního doručení vypořádány 
v rámci připomínkového řízení k předešlé verzi kontrolních listů (v rámci vydání 1. verze MPK). 

5. Proběhla celková revize otázek s ohledem na jejich srozumitelnost, jednoznačnost a logické 
zařazení. 

6. Původních patnáct tabulkových souborů tvořících přílohu č. 2 MPK bylo sjednoceno do 
souboru „Příloha č. 1 k MS č_1 Kontrolní_Listy_Veřejných_Zakázek (příloha č. 2 MPK21+).xlsx“ 
obsahujícího všechny kontrolní listy. Součástí souboru je také úvodní list poskytující instrukce 
pro práci s kontrolními listy. Jednotlivé kontrolní listy (dle původních 15 kategorií) lze v novém 
souboru jednoduše filtrovat podle kategorií a používat pro práci buď přímo v Excelu, 
popř. pro tisk.  

Detailní rozpis všech provedených změn je obsažen v Příloze č. 2 dopisu „Příloha č. 2 k MS č_1 
Provedené_změny.xlsx“. 

2. Vydání obecného nařízení 

Dne 24. 6. 2021 bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský 
a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, 
Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.  

Z tohoto důvodu se v MPK zpřesňuje název, doplňuje číselné označení a příslušně se mění jednotlivé 
odkazy na články tohoto nařízení v textu MPK a v příslušných poznámkách pod čarou.  
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Metodické stanovisko 

1. Aktualizuje se příloha č. 2 Metodického pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků 
poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021 – 2027. 

2. Při kontrole veřejných zakázek realizovaných v rámci programového období 2014 – 2020 je 
možné nadále postupovat s užitím stávajících kontrolních otázek platných před dnem účinnosti 
tohoto metodického stanoviska. Postup v souladu s aktualizovanými kontrolními listy je 
v takovém případě dobrovolný. Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizované kontrolní listy 
reflektují současnou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doporučuje 
se tyto aktualizované kontrolní listy používat. 

3. V MPK se v kapitole „Úvodem“, v první odrážce, nahrazuje text „Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní 
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza“ za text „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro 
regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou 
transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro 
tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 
finanční podporu správy hranic a vízové politiky“ 

4. V MPK se v poznámce pod čarou č. 1 mění článek 65 odst. 3 na článek 71 odst. 3.  

5. V MPK se v Čl. 2 bod (1) mění článek 63 na článek 69 a článek 68 na článek 74.  

6. V MPK se v poznámce pod čarou č. 3 mění článek 68 odst. 2 na článek 74 odst. 2.  

7. V MPK se v poznámce pod čarou č. 4 mění článek 65 odst. 3 na článek 71 odst. 3.  

8. V MPK se v Čl. 4 bod (5) mění článek 74 na článek 80.  

9. V MPK se v Čl. 5 bod (2) mění článek 68 odst. 2 na článek 74 odst. 2. 

10. V MPK se v poznámce pod čarou č. 10 mění článek 68 odst. 2 na článek 74 odst. 2.  

11. V MPK se v poznámce pod čarou č. 11 mění článek 68 na článek 74.  

12. V MPK se v poznámce pod čarou č. 15 mění článek 46 na článek 51 a článek 89 na článek 95.  

13. V MPK se v Čl. 11 mění článek 75 odst. 1 na článek 81 odst. 1.  

14. V MPK se v Příloze č. 2 nahrazuje stávající text za: „Kontrolní otázky k veřejným zakázkám 
rozdělené dle následujících kategorií:  

A. Otevřené řízení 
B. Užší řízení 
C. Jednací řízení s uveřejněním 
D. Jednací řízení bez uveřejnění 
E. Zjednodušené podlimitní řízení 
F. Soutěžní dialog  
G. Řízení o inovačním partnerství 
H. Zjednodušený režim 
I. Koncesní řízení 
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J. Elektronická aukce 
K. Soutěž o návrh 
L.1. Zavedení dynamického nákupního systému 
L.2. Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému 
M.1. Zavedení rámcové dohody 
M.2. Realizace rámcové dohody 
N. Změna závazku 
O. Metodický pokyn Zakázky 21+“ 

Další postup 

Metodické stanovisko a aktualizovaná verze MPK ve znění metodického stanoviska, včetně 
aktualizovaných kontrolních listů budou zveřejněny na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/.   

Platnost a účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu ministryně financí. Účinnost 
metodického stanoviska je stanovena od 15. 11. 2021. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021



