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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55  Brno 

Doručeno datovou schránkou 

Na vědomí: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23  

160 52 Praha 6 

Praha, 2.listopadu 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 6, IČ: 00063703, Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52 (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky 

"Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6" (dále jen ,,Zakázka“). 

 

Dne 14. září 2012 Zastupitelstvo Zadavatele schválilo odůvodnění Zakázky v celkové předpokládané hodnotě 60 

mil. Kč na čtyři roky (Příloha č. 1) ve smyslu ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen ,,ZVZ“). Dne 10. 10. 2012 Rada Zadavatele schválila oznámení otevřeného zadávacího řízení na 

Zakázku (Příloha č. 2). Dne 26. 10. 2012 byla posléze Zakázka oznámena ve věstníku veřejných zakázek (ev. č. 

zakázky 236246). 

Dne 1. září 2012 nabyla účinnosti vyhláška ze dne 25. června 2012 č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen ,,Vyhláška“). Tato Vyhláška se 

stala prováděcím předpisem ustanovení ZVZ, konkrétně § 86 odst. 2, § 156 odst. 8 a § 159 odst. 3 ZVZ.  

Ustanovení § 86 ZVZ stanoví povinnost pro veřejné zadavatele nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 

uveřejnit předběžné oznámení 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení. ZVZ dále stanoví, že součástí 

předběžného oznámení musí být odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Ustanovení § 156 ZVZ ukládá u 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek veřejnému zadavateli povinnost na svém profilu uveřejnit:  

 

1) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (§ 2 Vyhlášky),  

2) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady (§ 3 Vyhlášky),  

3) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele (§ 4 Vyhlášky),  

4) odůvodnění stanovení základních hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k 

potřebám veřejného zadavatele (§ 6 Vyhlášky). 

 

I. 

 

Domníváme se, že Zadavatel porušil ZVZ, resp. Vyhlášku, když v souladu s ní neodůvodnil Zakázku. Naše 

přesvědčení odůvodňujeme následovně: 
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Ad 2) Zadavatel neodůvodnil požadavky na technické kvalifikační předpoklady, 

 

Dle ustanovení § 3 odst. 2 Vyhlášky, resp. její přílohy (vzorového formuláře odůvodnění) Zadavatel odůvodní 

přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby. 

Vyhláška stanoví taxativní výčet případů, kdy má Zadavatel povinnost odůvodnit své požadavky. K tomu v níže 

popsaném případě dle našeho názoru nedošlo. 

 

Zadavatel v položce formuláře odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či 

technický útvarů (§ 3 odst. 2 písm. b) Vyhlášky) bez dalšího uvádí, požadavky na počet zaměstnanců bez jejich 

bližšího odůvodnění. Konkrétně Zadavatel požaduje 2 vedoucí zaměstnance a minimálně 10 řadových 

pracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky. Tímto tvrzením ovšem Zadavatel pouze popisuje 

skutečnost, kterou nijak neodůvodňuje. Domníváme, se, že na tomto místě má Zadavatel explicitně vysvětlit, 

jaké důvody ho vedly k tomu, požadovat právě uvedené počty zaměstnanců. Pokud by se odůvodnění 

omezovalo pouze na popis požadavků, naprosto by ztrácelo svůj smysl. 

 

Další položkou, která zůstala Zadavatelem neodůvodněna je odůvodnění přiměřenosti na předložení osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (§ 3 odst. 2 písm. e) Vyhlášky). K tomu 

Zadavatel pouze sděluje své požadavky, nikoliv jejich důvody pokud ponecháme stranou konstatování, že 

zajištění činnosti vyžaduje velmi dobré organizační schopnosti a také schopnosti v řízení lidí. Lze se domnívat, že 

pokud Zadavatel zcela konkrétně nastaví požadavky, předchází těmto relevantní důvody. 

 

Jako nejvýraznější pochybení Zadavatele vnímáme chybějící odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 

veřejné zakázky k dispozici (§ 3 odst. 2 písm. g) Vyhlášky). Zadavatel na tomto místě uvádí namísto odůvodnění 

výčet zařízení (např. vybavení vozidel online monitorovacím elektronickým zařízením, atd.), které bude po 

dodavateli požadovat.  

 

Závěrem lze shrnout, že Zadavatel dostatečně neodůvodnil požadavky na technické kvalifikační předpoklady, 

tak jak mu to ukládá ZVZ. Zadavatel se omezil na pouhý výčet požadavků, který ovšem sám nijak nevypovídá 

o potřebnosti a nutnosti takových požadavků pro naplnění cílů Zakázky. Zadavatel dokumentem odůvodnění 

Zakázky v jeho současném znění nesplnil zákonnou povinnost a svým počínáním nezajistil dostatečnou 

transparentnost způsobu nastavených soutěžních podmínek. 

 

II. 

 

Výše uvedeným postupem Zadavatel dle našeho názoru nedodržel postup stanovený ZVZ, resp. jeho 

prováděcím předpisem, když neodůvodnil požadavky na technické kvalifikační předpoklady. Vyhláška nepřímo 

vymezuje standardní požadavky na technické kvalifikační předpoklady, které není nutno odůvodňovat, resp. 

stanoví určité meze pro nastavení požadavků na splnění technických kvalifikačních předpokladů, a jsou-li tyto 



 
 

 

Kancelář: Muchova 13/232, 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 

 
 

meze při stanovení technických kvalifikačních předpokladů respektovány, není nutné stanovení technických 

kvalifikačních předpokladů odůvodňovat. Překročí-li však zadavatel při stanovení technických kvalifikačních 

předpokladů meze stanovené vyhláškou, tak jako je tomu ve výše uvedeném případě, je povinen odůvodnit 

stanovení takových technických kvalifikačních předpokladů, a to ve vztahu k plánovanému cíli Zakázky. Pokud 

Zadavatel byl schopen kvalifikovaně určit své požadavky a tyto konkretizovat takovým způsobem, že je nutné je 

odůvodnit, zůstává s podivem, že toto odůvodnění veřejnosti neposkytuje. Nutně tak vede čtenáře odůvodnění 

k úsudku, že takové odůvodnění sám Zadavatel nezná a tedy celé zadání Zakázky není sto obstát před 

zákonnými předpisy potažmo před veřejnou kontrolou.  

 

III. 

 

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. Pokud by k nápravě nedošlo, bude se jednat o negativní precedent a signál pro ostatní 

zadavatele, že odůvodnění veřejné zakázky je pouze formální a administrativní záležitost bez obsahu, která je 

zákonem požadována, a kterou nelze účinně kontrolovat a vynucovat. Předpokládaný přínos novelou přijatých 

ustanovení tak zůstane nenaplněn. 

Nad rámec výše uvedeného si dovolujeme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozornit, že v rámci praxe 

naší právní poradny se nejedná o první případ, kdy zadavatelé ne/vědomě popírají smysl odůvodnění zakázky, 

když pouze stroze popisují v různých textových obměnách předmět veřejné zakázky. 

Metodika k zadávání veřejných zakázek vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj v červenci letošního roku, se 

jeví v oblasti metodiky odůvodnění veřejných zakázek jako nedostatečná. 

Vzhledem k uvedenému se domníváme, že by bylo vhodné, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

zvážil vydání výkladového stanoviska ke zpracování odůvodnění veřejné zakázky. Lze se domnívat, že takové 

výkladové stanovisko by mohlo předejít výše uvedeným nedostatkům, usnadnilo by zadavatelům samotné 

zpracování odůvodnění a zároveň by napomohlo naplňování účelu uvedených právních předpisů.  

 

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

 

S pozdravem    

 

                                                                                       

                  

                                                                                           Oživení, o.s. 

                             Martin Kameník, projektový koordinátor 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – odůvodnění Zakázky 

Příloha č. 2. – oznámení zadávacího řízení 


