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Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku 
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
 

 
I. Specifikace sazeb snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku 
porušení povinností stanovených čl. XII Rozhodnutí pro případy, kdy lze přesně 
vyčíslit finanční důsledky pro danou veřejnou zakázku (dále jen „zakázka“) 
 
V případech, kdy lze přesně vyčíslit finanční důsledky pro předmětnou zakázku, je velikost 

porušení rozpočtové kázně rovna velikosti takto vyčísleného finančního důsledku.  

 

Je-li porušení pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, 

není považováno za porušení rozpočtové kázně. 

 
 
II. Specifikace sazeb snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku 
porušení povinností stanovených čl. XII Rozhodnutí pro případy, kdy nelze přesně 
vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku  

 
 
Pokud dojde k souběhu porušení více pravidel, procentní částky stanovené níže se nesčítají 
a sazba sníženého odvodu za porušení rozpočtové kázně je uložena podle nejzávažnějšího 
porušení. 
 
Je-li porušení pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, 
není považováno za porušení rozpočtové kázně. 
 
 

 Typ porušení rozpočtové kázně Sazba sníženého odvodu 

A/ Zadávací podmínky 

1 

 

 

 

 

Nedodržení požadovaného způsobu zahájení 
zadávacího/výběrového řízení  - zakázka byla 
zadána, aniž by bylo výběrové/zadávací řízení 
zahájeno v souladu se ZVZ1 nebo PVD2. 

100 % částky dotace použité na 
financování předmětné zakázky nebo 

25 % pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění a zadavatel umožnil podávat 
nabídky i dodavatelům, které k podání 
nabídky nevyzval. 

2 Rozdělení předmětu zakázky - Předmět zakázky 
je rozdělen tak, že došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené ZVZ  
nebo PVD.  

100 % částky dotace použité na 
financování předmětné zakázky nebo 

25 % pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění a zadavatel umožnil podávat 
nabídky i dodavatelům, které k podání 
nabídky nevyzval. 

                                                           
1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
2  Příloha č. 2 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace . 
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3 Nedodržení minimální délky lhůty pro podání 
nabídek/žádosti o účast - lhůty pro podání 
nabídek byly kratší než lhůty uvedené v ZVZ 
nebo PVD. 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky, pokud je délka lhůty 
kratší alespoň o 50 % její délky stanovené 
ZVZ nebo PVD, nebo 

10 % pokud je délka lhůty kratší alespoň 
o 30 % její délky stanovené ZVZ nebo 
PVD nebo 

2 – 5 % v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek.  

4 Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro 
podání nabídek/žádostí o účast - došlo k 
prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným 
způsobem, jakým bylo zahájeno 
zadávací/výběrové řízení. 

10 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 % v  méně závažných případech.  

5 

 

 

 

Porušení povinnosti uvedení kvalifikačních 
předpokladů a/nebo hodnotících kritérií, včetně 
jejich specifikace, způsobem dle ZVZ/PVD. 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

 

5 – 10% v méně závažných případech. 

6 Nastavení kvalifikačních předpokladů a/nebo 
hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ či PVD 
včetně případů, kdy kvalifikační požadavky 
neodpovídají předmětu zakázky a případů, kdy 
hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užitné hodnoty 
a ceny.  

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 – 10 % v méně závažných případech.  

7 Porušení povinnosti stanovit předmět zakázky 
v zadávacích podmínkách nediskriminačním 
způsobem. 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 – 10 % v méně závažných případech.  

8 Nedostatečné vymezení předmětu zakázky - 
Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách 
vymezen nedostatečně, tak že zadávací 
podmínky neobsahují veškeré informace 
podstatné pro zpracování nabídky. 

10 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo  

5 % v méně závažných případech. 

B/ Hodnocení nabídek 

9 Nedodržení povinnosti zadat zakázku v souladu 
se zadávacími podmínkami (např. s uveřejněnými 
kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii 
nebo se zadávací dokumentací). 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 – 10 % v méně závažných případech.  

10 Nedodržení zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a nediskriminace v průběhu 
zadávacího řízení, včetně nezákonného 
vyjednávání o nabídkách a umožnění změny 
nabídky během posouzení kvalifikace a 
hodnocení; nedostatečná auditní stopa týkající se 
posouzení kvalifikace a hodnocení. 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 – 10 % v méně závažných případech.  
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11 Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek bez 
vyžádání písemného zdůvodnění  

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky.  

12 Střet zájmů - Zjistí-li příslušný soudní nebo 
správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď 
u příjemce nebo u zadavatele. 

100 % částky dotace použité na 
financování předmětné zakázky. 

C/ Plnění zakázky 

13 Podstatná změna práv a povinností stanovených 
v zadávacích podmínkách učiněná v rozporu se 
ZVZ či PVD.   

25 % částky dotace použité na financování 
původní zakázky  

a dále 100% hodnoty případných 
dodatečných zakázek vzniklých 
v důsledku těchto podstatných změn.  

14 Významné snížení rozsahu  plnění zakázky  25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky po snížení jejího 
rozsahu PLUS 100 % částky dotace 
použité na financování daného snížení 
rozsahu plnění zakázky.   

15 Zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební 
práce/služby/dodávky při nesplnění podmínek 
stanovených v ZVZ či PVD.  

 

100% částky dotace použité na 
financování předmětných dodatečných 
zakázek zadaných v rozporu se ZVZ či 
PVD nebo 

25 % v případě, kdy takto zadané 
dodatečné zakázky nepřekročí 50% 
hodnoty původní zakázky a zároveň 
příslušné prahové hodnoty uvedené ve 
směrnici EU upravující zadávání veřejných 
zakázek. 

D/ Ostatní 

16 Jiné porušení ZVZ nebo PVD výše neuvedené, 
které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. 

 

25 % částky dotace použité na financování 
předmětné zakázky nebo 

5 – 10 % v méně závažných případech.  

17 Ostatní méně závažné porušení výše výslovně 
neuvedených povinností vyplývajících z čl. XII 
Rozhodnutí 

5 – 10 % částky dotace použité na 
financování předmětné zakázky.  

 

Jiná porušení ZVZ nebo PVD výše neuvedená, která neměla či nemohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, nezakládají porušení rozpočtové kázně. 


