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Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
K rukám členů kontrolního výboru a primátora Hlavního města Praha

Doručeno datovou schránkou

Zároveň doručeno e-mailem členům kontrolního výboru a primátorovi Hl. m. Prahy:
Bohuslav.Svoboda@praha.eu, Petr.Dolinek@praha.eu, Martin.Dlouhy@praha.eu, Vladimir.Schmalz@praha.eu, 
Jan.Kalousek@praha.eu, Pavel.Hurda@praha.eu, Lubomir.Ledl@praha.eu, Iveta.Borska@praha.eu, 
Monika.Krobova.Hasova@praha.eu, Lukas.Kaucky@praha.eu

Praha, 26. července 2012

Věc: Výzva členům kontrolního výboru a primátorovi Hlavního města Prahy ke zrušení veřejné zakázky 
malého rozsahu „Nákup elektrokol“

Vážený pane primátore,
Vážení členové kontrolního výboru,

obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již patnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, 
korupce a nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně 
ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také 
poskytujeme veřejnosti bezplatné právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 do dubna letošního roku 
jsme provozovali protikorupční linku 199. V rámci naší činnosti jsme se dozvěděli o zadání veřejné zakázky 
„Nákup elektrokol“, jejíž způsob zadání považujeme za nestandardní.

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 (dále jen ,,Zadavatel“)
uveřejnilo dne 23. 7. 2011 na elektronické úřední desce výzvu k předložení nabídek k veřejné zakázce malého 
rozsahu na ,,Nákup elektrokol“ (dále jen ,,Zakázka“). Maximální předpokládaná hodnota této Zakázky byla 
stanovena na částku 350.000,- Kč bez DPH. Předmětem Zakázky je pak nákup pěti kusů skládacích elektrokol. 
Uchazečům byla k podávání nabídek stanovena lhůta do 31. 7. 2012. 

Podle našich informací jsou vybrané požadavky na dodavatele tak, jak je stanoví výzva k předložení nabídek,
konkrétně její bod 3. Předmět zakázky, nastaveny diskriminačním způsobem, aby je mohl splnit pouze jeden 
konkrétní dodavatel. 

Bod 3. Výzvy k předložení nabídek obsahuje následující technické parametry:

 Váha do 15 kg

 Dojezd na jedno nabití min 60 km

 Kotoučové brzdy s hydraulickým ovládáním

 Možnost změny výkonu motoru (vícestupňový měnič)
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 Nosnost minimálně 90kg

 Odpružení zadního kola

 Akumulátory na bázi Lithia (liON)

 Schopnost dosáhnout provozní rychlost min 25km/h

 Možnost rychlého složení do přepravní polohy bez použití speciálního nářadí

 Ukazatel stavu nabití baterie

 Ergonomické nastavení sedla a řídítek ve 2 osách

 Asistované šlapání

 Integrovaný zámek kola s kódem
Příslušenství:

 Povinná výbava dle vyhlášky MV ČR

 Stojánek

 Pancéřovaný lanový zámek

 Přepravní brašna

Domníváme se, že specifikace požadavků Zadavatele vytváří neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, kdy 
tyto požadavky jsou neopodstatněně konkrétní a vyvolávají pochybnosti ve smyslu, že zakázka byla určena 
konkrétnímu dodavateli a to konkrétně dodavateli elektrických kol Gocycle G2R. Jejich specifikace je uvedená 
na následujících webových stránkách: http://www.citybikes.cz/eshop/elektrokola/lehke-skladaci-elektrokolo-
gocycle-g2r.html.
Výše uvedený předmět zakázky Zadavatele se ve významných bodech shoduje se specifikací kol Gocycle G2R 
uvedeného dodavatele a v následujících parametrech prakticky vylučuje možnost dodání jiné produktu na trhu 
v segmentu elektrokol:

- Brzdový systém - Integrované hydraulické kotoučové brzdy
- Ergonomické nastavení sedla a řidítek ve 2 osách 
- Odpružení zadní kyvné vidlice
- Hmotnost 14,9 kg

V uvedeném případě se jedná o natolik specifické požadavky, které spíše než požadavek na funkční a technické 
charakteristiky kol vyjadřují požadavek na konkrétního dodavatele.  Zadavatel si takovým postupem předem 
zužuje okruh potenciálních nabídek. Na trhu může být řada předmětných kol, které by jinak požadované 
parametry splnily.
Výše popsaným způsobem Zadavatel svými diskriminačními požadavky vyloučil většinu dodavatelů, neboť 
uvedené parametry splňuje dle našich informací pouze jediný, výše uvedený dodavatel. Taková situace bude 
mít pro Zadavatele jediný důsledek a to ten, že při omezené konkurenci nebude moci dosáhnout výhodnější 
pořizovací ceny. Tento postup je dle našeho názoru v rozporu se zásadami rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. Takto zvolené parametry jsou diskriminační, představují nepřiměřené zúžení zadání veřejné 
zakázky a neposkytují žadatelům dostatečný prostor k rovné soutěži.
Tímto postupem Zadavatel podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a znemožnil skutečnou soutěž 
dodavatelů, čímž se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. Zvoleným postupem Zadavatel zároveň porušil ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, které stanoví, že Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
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Nad rámec výše uvedeného bychom rádi uvedli skutečnosti, týkající se výkonu dohledu Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže nad zakázkami malého rozsahu. Dle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2009 
č. j. 62 Ca 30/2008 – 190 výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek § 112 odst. 1 ZVZ sice předpokládá
dohled nad jednotlivými úkony zadavatele, vždy však je cílem dodržení zásad uvedených v § 6 zákona. Pokud se 
tedy přezkum orgánem dohledu nevyčerpává jen posouzením zákonnosti, ale musí být i u prima facie
zákonných úkonů uváženo i dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek, není dle názoru krajského 
soudu, důvod rezignovat na tento přezkum tam, kdy zákon vyžaduje jen dodržení těchto zásad. Tento názor 
Krajského soudu potvrdil Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 2 Afs 132/2009 – 275, kdy konstatoval, že 
z ustanovení § 112 ZVZ lze skutečně dovodit i oprávnění rozhodovat v případě veřejných zakázek malého 
rozsahu o tom, zda veřejný zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 18 odst. 3, věty za středníkem ZVZ.

Z výše uvedených důvodů podáváme výzvu ke zrušení zakázky malého rozsahu „Nákup elektrokol“.

Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen.

S pozdravem

                                                                                                       
                                                                                                                Oživení, o.s.

                  Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení




