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Věc: Výzva radním Městské části Brno Starý Lískovec ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového 
konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Vážený pane starosto, 
Vážení radní, 
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 „Koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“, jejíž způsob zadání považujeme za vysoce nestandardní. 
 
Dne 29. 6. 2012 byla v souladu s usnesením 52. Rady městské části Brno - Starý Lískovec odeslána výzva k podání cenové 
nabídky na akci „Koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“ dle 
přiložených zadávacích podmínek. (příloha č. 1) Obsahem těchto zadávacích podmínek je mimo jiné lhůta pro podání 
nabídek, která končí dne 9. 7. 2012 ve 12 hodin. Dle našich informací bylo dne 9. 7. 2012 v 16:30 hodin odesláno uchazečům, 
kteří již v termínu dle zadávací dokumentace podali nabídky vyrozumění, že lhůta pro jejich podání se prodlužuje a bude 
končit dne 13. 7. 2012 ve 12:00 hodin. Důvodem pro prodloužení lhůty byla dle sdělení zadavatele skutečnost, že v době pro 
podání nabídek byly státní svátky a s ním spojené dovolené. Tuto skutečnost ovšem zadavatel musel vědět a předpokládat již 
v době zaslání zadávací dokumentace a tedy při stanovování termínu pro podávání nabídek. 
 
Uvedený postup městské části shledáváme v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen 
,,ZVZ“), který upravuje zadávací řízení, konkrétně s  ust. § 6 ZVZ, které stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ 
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejné zakázky malého rozsahu má zadavatel 
povinnost zadávat dle ust. § 18 odst. 3 ZVZ při dodržení základních zásad zadávacího řízení dle ust. § 6 ZVZ. Domníváme se, že 
zde ze strany Městské části Brno Starý Lískovec došlo k porušení zásady transparentnosti, kdy část zadávacího řízení – přijetí 
nabídek v termínu jejich podání, byla ve skutečnosti realizována, ale dále již standartní řízení nepokračovalo a uchazeči byli 
informování o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zásada transparentnosti je narušena tím, že zadavatel byl již v okamžiku 
prodloužení lhůty držitelem nabídek podaných v termínu a mohl tudíž znát jejich obsah včetně podané nabídkové ceny. 
Pakliže se až v tuto chvíli rozhodne prodloužit lhůtu pro podání, výrazně tím narušuje právní jistotu uchazečů a jeho postup je 
silně podezřelý také z pohledu nezaujatého pozorovatele. Po vypršení lhůty pro podání nabídek, není možné, aby zadavatel 
svévolně měnil zadávací dokumentaci a vytvářel tak prostor pro podání dalších nabídek. 
Takový postup vede k podezření, že se jedná o účelový postup a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, kdy zde vzniká 
prostor pro výhodnější způsob podání nabídky pro některého dodavatele, který nabídku doposud nepodal. Tímto byla 
zároveň porušena zásada rovného zacházení dle citované právní úpravy.  
Zadavatel tedy porušil dvě, ze tří zákonných zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle ust. § 6 ZVZ, což 
poukazuje na mimořádně vysokou míru korupčního potenciálu při zadání této zakázky. 
 
Podle § 112 odst. 1 ZVZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumává zákonnost úkonů zadavatelů s cílem zajistit 
zachování zásad podle ust § 6 ZVZ apod. Městská část Brno Starý Lískovec se zvoleným postupem vystavuje riziku zrušení 
veřejné zakázky a zejména udělení pokuty za porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany Úřadu pro ochranu 



 

 

hospodářské soutěže.  
 
Vzhledem k výše uvedenému tímto vyzýváme tímto Městskou část Brno Starý Lískovec ke zrušení veřejné zakázky malého 
rozsahu „Koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“ 
zadané v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.  
 
V opačném případě Oživení nezbude jiná možnost, než se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem na 
přezkum postupu zadavatele Městské části Brno Starý Lískovec. 
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem bude náš podnět z Vaší strany vyřízen. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
 

Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 


