
 

 

 
 
Městská část Praha 6 

Čs. armády 23  

160 52 Praha 6 

 

Doručeno datovou schránkou Úřadu MČ Praha 6 

k rukám Mgr. Lukáše Kosa 

e-mailem: lkos@praha6.cz 

 

K č. j. MCP6 081550/2012 

Praha, 17. října 2012 

 

Vážený pane magistře, 

 

děkujeme Vám za vyrozumění o postupu Úřadu Městské části Praha 6 v souvislosti s námi podanou výzvou k 
revokaci usnesení zastupitelstva podanou dne 10. 10. 2012. Dovolte nám stručně reagovat na Vámi zvolený 
postup.  
 
Domníváme se, že pro ověření zákonnosti postupu Městské části Praha 6 ve věci zpracování odůvodnění k oběma 
veřejným zakázkám, není nutné zadávat zpracování externího právního stanoviska, jelikož ustanovení § 156 
zákona č. 137/2006 Sb., a také prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 232/2012 Sb. o 
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, poskytují zadavateli 
dostatečný a jasný návod na zpracování odůvodnění k veřejné zakázce.  Jednoduchou komparací zákonných 
povinností s textem odůvodnění k oběma zakázkám lze jednoduše a logicky vyvodit, v čem MČ Praha 6 porušila 
zákonné povinnosti. K žádoucímu výkladu zákonných povinností je také nutné správně pochopit význam slova 
„odůvodnit“, např. pomocí slovníku synonym jako „zdůvodnit“, „vysvětlit“, „opodstatnit“ atp., z čehož jasně 
plyne, že účelem odůvodnění veřejné zakázky není popsat parametry soutěže a kontraktu, ale zejména uvést 
důvody, proč byly tyto parametry zvoleny a daným způsobem nastaveny.   
 
Pokud by i přesto u Městské části Praha 6 přetrvávaly pochybnosti o legálnosti provedených úkonů, dovolujeme si 
Vám navrhnout, obrátit se s dotazem na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), konkrétně na Odbor 
veřejného investování. MMR ČR jako předkladatel zákona o veřejných zakázkách v současné chvíli pravděpodobně 
nejlépe právně vyloží jeho účel, zejména vzhledem k tomu, že účinnost dotčených ustanovení zákona trvá méně 
než dva měsíce. Zpracování externího nezávislého právního stanoviska vnímáme jako zbytečné vynakládání 
veřejných prostředků, pokud jsou k dispozici veřejné autority, které poskytují takové poradenství zdarma v rámci 
svých kompetencí.  
 
 

S pozdravem   
           
                                               
                                                 
                                                                
Oživení, o. s. 
Mgr. Martin Kameník, projektový koordinátor 


