
 

 

 
Veltrusy 
 
K rukám pana starosty všech zastupitelů obce Veltrusy 
 
Datovou schránkou  
 
 
 
 

V Praze dne 14. srpna 2013  
 
 

Věc: Výzva k přehodnocení postupu obce ve věci uzavřené Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu  
 
 
Vážený pane starosto, 
Vážení zastupitelé,  
 
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 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 a protikorupční poradenství.  
 
V rámci naší činnosti jsme obdrželi podnět týkající se Vámi uzavřené Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu č. 10561185 ze dne 23. 3. 2012, dále také jen „smlouva“. Smlouva byla formálně uzavřena na dobu 
určitou do 31. 7. 2013, avšak podle ujednání smluvních stran se platnost smlouvy bez dalšího prodlužuje vždy o 
jeden kalendářní rok, nedojde-li v důsledku výslovné aktivity jedné ze smluvních stran k ukončení smlouvy. Navíc 
strany sjednaly pro případ ukončení smlouvy před 31. 7. 2016 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, tedy je zřejmé, 
že smluvní strany měly v úmyslu uzavřít smlouvu minimálně až do data 31. 7. 2016, tedy více než na čtyři roky a 
nikoli pouze dočasně na 16 měsíců. V tomto smyslu se jedná ve skutečnosti o smlouvu uzavřenou na dobu 
neurčitou, respektive je zřejmé, že obec měla v úmyslu odebírat služby spočívající ve svozu odpadu nikoli po dobu 
určitou, ale po dobu neurčitou, popřípadě minimálně po dobu přesahující čtyři kalendářní roky. 
 
K prověření informací, které jsme obdrželi od veřejnosti, jsme se v červenci 2013 obrátili na obec Veltrusy 
s žádostí o informace ohledně výše finančních prostředků vynaložených obcí na službu sběru a svozu odpadu od 
roku 2008 do roku 2012 a dále ohledně informace o výběrovém řízení na dodavatele této služby, které mělo 
správně proběhnout v roce 2012. 
 
Z předložených dokladů je zřejmé nejen to, že náklady na sběr a svoz odpadu neustále lineárně stoupají, ale 
potvrdila se i naše domněnka, že v roce 2012 v rozporu se zákonem neproběhlo výběrové řízení na dodavatele 
služby ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem ke skutečnosti, že obec vynaložila 
v roce 2011 na sběr a svoz odpadu částku přesahující 1 milion Kč bez DPH, činila předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky v horizontu čtyř let minimálně částku přesahující 4 miliony Kč, spíše však ještě více. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v době uzavření smlouvy byl limit pro povinnou soutěž dle zákona o veřejných zakázkách 
2.000.000,- Kč bez DPH, je zcela nepochybné, že obec porušila zákon, když zadala zakázku tohoto objemu bez 
soutěže. Za soutěž ve smyslu zákona o veřejných zakázkách nelze v daném případě považovat „porovnání 
nabídky“ dvou náhodně vybraných společností.  
 



 

 

 
Porušení zákona o veřejných zakázkách si je obec pravděpodobně dobře vědoma, neboť se pokusila na jaře 
letošního roku zrealizovat soutěž dle zákona o veřejných zakázkách, byť v rozporu se zákonem zvolila formu tzv. 
zjednodušeného podlimitního řízení, přestože předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce činila 
5.600.000,- Kč bez DPH a tedy se jednalo o zakázku nadlimitní. Zadávací řízení však bylo v červnu 2013 zrušeno a 
protiprávní stav trvá. 
 
Vzhledem k výše uvedenému tímto vyzýváme obec Veltrusy k okamžitému zjednání nápravy, tj. k vyhlášení 
řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a souběžně k ukončení smlouvy, která byla 
uzavřena v rozporu se zákonem. Dovolujeme se zároveň upozornit, že výše popsané jednání (uzavření smlouvy 
bez výběrového řízení) je správním deliktem, za který může být obci uložena pokuta Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže.  
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem bude náš podnět vyřízen, popřípadě zda bude zařazen na 
jednání zastupitelstva či jak se obec rozhodla ve věci postupovat.  
 

                                                                                             
              Oživení, o.s.  
              Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 


