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Praha, 7. Ledna 2013 
 
Věc: Výzva ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  - Zateplení MŠ Kramolna 
 
Vážení, 
 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již šestnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, korupce a 
nehospodárnosti spolu s formulací systémových protikorupčních opatření a v neposlední řadě šíření 
protikorupčního know-how.  
 
V souvislosti s naší činností jsme obdrželi závažný podnět týkající se zadání veřejné zakázky malého rozsahu – 
Zateplení MŠ Kramolná. Tato veřejná zakázka je financována z dotačního programu Operační program životního 
prostředí a podléhá z tohoto důvodu zvýšené veřejné kontrole, a to nejen ze strany veřejnosti a Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, ale rovněž i poskytovatele dotace. 
 
Obec Kramolná coby zadavatel je povinna postupovat i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tedy důsledně dodržovat zejména zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V případě výše citované veřejné zakázky máme za to, 
že obec Kramolná tyto zásady porušila a to tím, že výzvu k podání nabídek úmyslně vypsala přes vánoční svátky 
úmyslně tak, aby co nejvíce omezila možnost účasti v soutěži.  
 
Konkrétně, přestože obec měla v úmyslu vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na zateplení MŠ Kramolná 
minimálně od 5. 12. 2012 (zápis ze zasedání zastupitelstva), výzva k podání nabídky byla zveřejněna až v pátek 21. 
12. 2012 těsně před vánočními svátky. Lhůta k podání nabídek byla navíc stanovena pouze do 8. 1. 2012, přestože 
ke zpracování nabídky je zcela nezbytné získat nejprve od zadavatele zadávací dokumentaci obsahující výkaz 
výměr.  
 
Zároveň obec stanovila pro podání nabídek tyto omezující podmínky:  
 

a) před podáním nabídky je nutné vyžádat si zadávací dokumentaci, ta bude až na žádost zájemce poskytnuta 
elektronicky (na webových stránkách obce však k dispozici zadávací dokumentace společně s výzvou pro 
podání nabídky není, byť pro tento postup není žádný relevantní důvod), 

b) nabídky se přijímají pouze v úřední hodiny na Obecním úřadu Kramolna, a to pouze v pondělí a ve středu. 
 

Vzhledem k Vánočním svátkům tak ve skutečnosti mohl zájemce získat zadávací dokumentaci a zároveň 
následně případně odevzdat nabídku pouze tři pracovní dny a to 31. 12. 2012 (Silvestr), 2. 1. 2013 a 7. 1. 2013. 
Lhůta pro podání nabídek sice končí až v úterý 8. 1. 2013, avšak toto není pracovní den a nelze tedy nabídku 
odevzdat. 
 
Pro takový urychlený postup není žádný důvod zejména proto, že se stavbou samotnou má být započato až 
v květnu 2013. 
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Výše popsaný postup obce budí oprávněné podezření, že takto bylo postupováno s úmyslem omezit soutěž za 
účelem poskytnutí zakázky konkrétnímu dodavateli.  
 
V této souvislosti je navíc nutné poznamenat, že dle zápisů ze zasedání zastupitelstva byla obec ve stejném 
časovém období úspěšná i při podání žádosti o dotace na zateplení jiných objektů (například Obecní úřad 
Kramolna, hasičská zbrojnice). Je tedy otázkou, z jakého důvodu obec vypisuje veřejnou zakázku na zateplení 
MŠ odděleně od ostatních staveb. Dovolujeme si Vás proto upozornit, že účelové dělení veřejné zakázky tak, aby 
vzniklo více zakázek malého rozsahu, zakazují nejen Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, ale i 
zákon o zadávání veřejných zakázek.  
 
V takovém případě obci hrozí nejen odebrání dotace, ale i pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Veškeré tyto finanční postihy budou škodou způsobenou na majetku obci. Tuto škodu je ze zákona obec povinna 
vymáhat po osobách, které ji svým nezákonným postupem způsobily. V daném případě by se nejspíše jednalo o 
starostu obce, popřípadě zastupitele obce, kteří přes naše upozornění rozhodnou o zadání veřejné zakázky 
v rozporu se zákonem. 
 
Vzhledem k výše uvedenému Vás vyzýváme ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zateplení MŠ Kramolná a vypsání této zakázky v souladu se zákonem a pokyny poskytovatele dotace. Rovněž 
doporučujeme zvážit vypsání veřejné zakázky společně s ostatními pracemi na zateplení jiných objektů, zejména 
pokud budou prováděny ve stejném časovém úseku a z podpory téhož poskytovatele dotace. V opačném případě 
nám nezbyde než se obrátit na poskytovatele dotace a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem bylo z Vaší strany s touto výzvou naloženo.  
 
 
S pozdravem   
           
                                               
                                                 
                                                                
                                                                                                                     Oživení, o.s.  
                         Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 


