
 

 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 21. listopadu 2013 
 
Věc: Podnět na přezkoumání úkonů Zadavatele – Nelahozeves – zadání veřejné zakázky bez soutěže 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele obce Nelahozeves 
(dále jen ,,Zadavatel“) ve věci zadání veřejné zakázky na svoz komunálního odpadu bez soutěže ve smyslu zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

I. 
 
Z informací poskytnutých Zadavatele vyplývá, že náklady na svoz komunálního odpadu v obci Nelahozeves rok od 
roku lineárně stoupají.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Nelahozeves v roce 2005 uzavřela bez jakékoliv soutěže ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách smlouvu na svoz komunálního odpadu. Přitom dle zákona o veřejných zakázkách platného ke dni 
uzavření smlouvy bylo třeba na tuto zakázku vyhlásit výběrové řízení dle zákona, neboť limit plnění za 4 roky 
překročil částku 2.000.0000,- Kč bez DPH. K této úvaze měla dojít i samotná obec Nelahozeves. Roční náklady 
obce na svoz odpadu činily v roce 2004 částku 772 tisíc Kč s DPH (735 tisíc bez DPH – DPH 5%), předpokládaná 
hodnota plnění za 4 roky, kterou je třeba uvažovat při uzavírání smlouvy na dobu neurčitou, tedy byla minimálně 
2.940.000,- Kč bez DPH. 
 

K porušování zákona o veřejných zakázkách dochází i v současné době, neboť dodatky, které obec pravidelně se 
současným dodavatelem uzavírá, a kterými se zásadně mění podmínky poskytované služby (cena služby), lze 
považovat za nově uzavřené smlouvy.  
 
To platí zejména o dodatku č. 7 z roku 2013, kterým se zásadním způsobem změnil i způsob účtování za svoz 
odpadu. V roce 2012 přitom dle poskytnutých informací činily náklady na svoz odpadu již částku 1.678.000,- Kč 
s DPH (1.471.000 Kč bez DPH – DPH 14%) a předpokládaná hodnota plnění za 4 roky je téměř 6 milionů bez DPH 
(limit pro postup dle zákona je přitom 1 milion Kč bez DPH). 
 
Příloha: 
1a-g) smlouva na svoz odpadu z roku 2005 a dodatky č. 1 až č. 7 
2a-b) info žádost a odpověď Nelahozevsi k objemu nákladů na svoz odpadu 



 

 

 
II. 

 
Domníváme se, že zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle §120 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když při zadání veřejné zakázky na svoz odpadu 
nedodržel postup stanovený v § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když nepoužil pro zadání 
veřejné zakázky žádnou ze stanovených forem zadávacích řízení, čímž mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější 
nabídky.  
 
Dovolujeme si zároveň upozornit, že v právní i skutkově totožné věci již Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
rozhodoval a to ve věci města Votice a zakázky na svoz odpadu, viz rozhodnutí Úřadu ze dne 23. srpna 2012, č.j. 
ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/Jma. 
 
Z výše uvedených důvodů podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, zda Zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu s 
tímto zákonem. 
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 
 
S pozdravem    

                                                                                                           
                                                                                                                Oživení, o. s.  
          Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
Příloha: 
1a-g) smlouva na svoz odpadu z roku 2005 a dodatky č. 1 až č. 7 
2a-b) info žádost a odpověď Nelahozevsi k objemu nákladů na svoz odpadu 
 


