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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55  Brno 

 

Na vědomí: 

Úřad MČ Praha 10 

Vršovická 68 

101 38 Praha 10 

 

Doručeno datovou schránkou 

 

 

Praha, 29. října 2012 

 

Věc: Podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele  

 

Vážení, 

 

obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Městská 

část Praha 10, IČ: 00063941, Vršovická 68, 101 38, Praha 10 (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky 

„Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, 

školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10“, ev. č. v informačním systému 

veřejných zakázek 60064372 (dále jen ,,Zakázka“). 

 

Dne 8. 8. 2012 bylo na zasedání rady Zadavatele (Příloha č. 1) schváleno uzavření Rámcové smlouvy na 

stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a 

zdravotních zařízení městské části Praha 10 (dále jen ,,Smlouva“). Současně bylo uloženo zástupci starosty 

podepsat tuto rámcovou smlouvu v termínu do 20. 8. 2012.  

 

Smlouva byla skutečně v uvedený termín podepsána, jak nám bylo písemně potvrzeno Zadavatelem 

(Příloha č. 2). Zadavatel byl povinen do 15 dnů od podpisu smlouvy tuto uveřejnit. K dnešnímu dni tj. více 

jak 2 měsíce od podpisu smlouvy ovšem tato smlouva nebyla Zadavatelem uveřejněna. 

 

I. 

 

Výše uvedeným postupem Zadavatel dle našeho názoru nedodržel postup stanovený zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“). Dle ustanovení § 147a ZVZ musí zadavatel na svém 

profilu uveřejnit celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Povinnost se vztahuje i na rámcové 

smlouvy ve stejné lhůtě. Nadto si dovolujeme upozornit, že se jedná o veřejnou zakázku v celkové 
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hodnotě 1.600.000.000 Kč, tudíž zákonné výjimky týkající se uveřejňování nelze v uvedeném případě 

uplatnit. 

Po telefonickém dotazu nám bylo Zadavatelem sděleno, že uvedená smlouva je velkého rozsahu a proto 

doposud není zveřejněna. Domníváme se, že tato argumentace je zcela irelevantní vzhledem k tomu, že 

zákon předpokládá, že zadavatel již při sestavování zadávacích podmínek vezme v úvahu, že bude muset 

budoucí smlouvu uveřejnit a popřípadě svůj návrh strukturuje tak, aby umožnil bezproblémové 

uveřejnění. (viz. Metodika předkladatele ZVZ – Ministerstva pro místní rozvoj) 

 

II. 

 

Výkon dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů, při kterém 

se přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace, je v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Z výše uvedených důvodů podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby byla 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vyvozena příslušná odpovědnost Zadavatele s tím, že dojde 

k nápravě výše citovaného stavu.  

 

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

 

 

 

S pozdravem    

 

 

                                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                              Oživení, o.s.  

                        Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Usnesení rady Zadavatele 

Příloha č. 2 – písemné sdělení Zadavatele o podpisu smlouvy 

 


