
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Doručeno datovou schránkou

Na vědomí:
1. Statutární město Pardubice – k rukám Rady města
doručeno datovou schránkou

2. Služby města Pardubic a.s.
e-mailem: info@smp-pce.cz

V Praze dne 30. listopadu 2011 

Věc:  Podnět k přezkoumání postupu veřejného zadavatele Služeb města Pardubic, a.s., IČ: 25262572  

Vážení,

obracíme se  na Vás s  následujícím podnětem k zahájení  řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele  obchodní  
společnosti Služby města Pardubic, a.s. se sídlem Hůrka 1803, Bílé předměstí, 53002 Pardubice, IČ: 25262572 
(dále jen “Zadavatel”), která přestože je veřejným zadavatelem dle § 2 odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o  veřejných  zakázkách  (dále  jen  „ZVZ“)  zadává  veřejné  zakázky  mimo  zákonný  rámec,  čímž  se  dopouští  
správního deliktu dle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) ZVZ. 

Na základě podnětu přijatého prostřednictvím naší právní poradny jsme zjistili, že Zadavatel vypsal výběrové 
řízení  na  dodavatele  generální  opravy  kremačních  pecí,  které  zveřejnil  na  svých  webových  stránkách 
http://www.smp-pce.cz/poptavky-292/. V uveřejňovacím subsystému informačního systému veřejných zakázek 
(dále  jen  „ISVZUS“)  tato  zakázka  zveřejněna  nebyla.  Zadavatel  ve  své  výzvě  k podání  nabídky  (viz  příloha) 
neuvádí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, avšak dle našich informací se nabídková cena na vypsanou  
zakázku pohybuje v rozmezí 5-6 milionů Kč bez DPH. Z tohoto důvodu máme za to, že se nejedná o tzv. zakázku 
malého rozsahu. Zadavatel stanovil pro podání nabídek termín 21. 11. 2011 a nejpozději dne 15. 12. 2011 má 
v úmyslu vyhlásit  vítěze veřejné zakázky mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Výše popsaným 
postupem  dle  našeho  názoru  Zadavatel  jednoznačně  porušil  povinnost  zveřejnění,  kterou  mu  ukládá 
ustanovení  § 26 odst.  4  zákona č.  137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách (dále  jen  „ZVZ“),  čímž se dopustil  
správního deliktu dle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) ZVZ.

Zadavatel uvedenou zakázku ve své výzvě ani jednou za „veřejnou zakázku“ neoznačuje a nikde nezmiňuje ani  
ZVZ.  Z  těchto  skutečností  lze  vyvodit,  že  Zadavatel  sám  sebe  nepovažuje  za  veřejného  zadavatele.  Tomu  
přisvědčuje  také  fakt,  že  v  ISVZUS  nemá  Zadavatel  (ani  jeho  dceřiná  společnost  SmP  -  Odpady  a.s.,  IČ: 
27547230, sídlem Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, která se dle webových stránek zadavatele 
věnuje například svozu komunálního odpadu či péči o zeleň) doposud evidovanou ani jednu zakázku. 

Kancelář: Muchova 13, 160 00 Praha 6
e-mail: poradna@oziveni.cz
GSM: +420 608 732 091
Tel.: +420 257 531 983

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Bank. spojení: 4053488001/5500

IČO: 6736 5353
Web: www.oziveni.cz

http://www.smp-pce.cz/poptavky-292/


Zadavatel však dle našeho přesvědčení nepochybně naplňuje obě kumulativní podmínky předpokládané pro 
veřejného zadavatele ustanovením § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ pod body 1 a 2. Předně Zadavatel byl založen  
statutárním městem Pardubice, které je zároveň do dnešního dne jeho jediným akcionářem. Statutární město  
Pardubice vykonává prostřednictvím Rady města funkci valné hromady Zadavatele, včetně volby personálního  
obsazení  statutárních  orgánů  Zadavatele.  Mezi  předmět  podnikání  Zadavatele  patří  mimo  jiné  provoz 
krematoria a provozování pohřební služby, tedy jednoznačně činnosti spadající pod oblast uspokojování potřeb 
veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. To ostatně potvrzuje sám Zadavatel, který  
na svých internetových stránkách charakterizuje svou činnost takto: „Úkoly a práce našich společností spočívají  
v péči o město Pardubice,  jeho čistotu, pořádek a svoz odpadu, dobrý stav komunikací a jejich schůdnost  v  
zimním období, městskou zeleň, úklid veřejných ploch, bezchybný provoz semaforů a osvětlení města pro jeho  
bezpečnost.  Obnovujeme  městský  mobiliář  i  dětská  hřiště.  Realizujeme  navigační  reklamu  na  sloupech  
veřejného  osvětlení,  čímž  pomáháme  k  lepší  orientaci  ve  městě.  Propagujeme  kulturní  a  sportovní  dění  v  
Pardubicích na výlepových plochách. Poskytujeme pohřební služby a provozujeme pardubické krematorium.“  
Nad rámec výše uvedeného zdůrazňujeme, že zmiňovaná veřejná zakázka navíc patří mezi činnosti spadající  
pod oblast uspokojování potřeb veřejného zájmu.

Na základě všech výše uvedených skutečností podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele při zadávání 
výběrového řízení na dodavatele generální opravy kremační pece a současně navrhujeme přezkoumat, zda se v  
průběhu předchozích let Zadavatel či jeho dceřiná společnost neodchýlili od povinných postupů předepsaných  
ZVZ tím, že nikdy v minulosti nevystupovali jako veřejný zadavatel.

Současně  Vás  zdvořile  žádáme  o  vyrozumění,  jakým  způsobem  byl  podnět  ze  strany  Úřadu  pro  ochranu 
hospodářské soutěže vyřízen.

S pozdravem

 

                                                                                                                             Oživení, o.s.

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

Přílohy: 

Výzva k podání nabídky na dodávku generální opravy kremačních pecí 

Stanovy Zadavatele

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku Zadavatele
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