
 

 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 4. prosince 2013 
 
 
Věc: Podnět na přezkoumání úkonů Zadavatele – Veltrusy – zadání veřejné zakázky bez soutěže 
 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele obce 
Veltrusy (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci zadání veřejné zakázky na sběr, svoz a odstraňování odpadu bez soutěže ve 
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „ZVZ“). 
 

I.  
 
Obec Veltrusy uzavřela dne 26.3.2012 bez jakékoliv soutěže ve smyslu ZVZ smlouvu o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu (dále již jen „Smlouva“)(1). Smlouva byla sice formálně uzavřena na dobu určitou do 31. 7. 2013 (viz 
ujednání v čl. 9.2 Smlouvy), dle ujednání smluvních stran obsaženém v čl. 9.3 Smlouvy se však platnost a účinnost 
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 v čl. 9.4 Smlouvy pro případ ukončení Smlouvy před 
31. 7. 2016 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Je tedy 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. 
 
Dle § 14 odst. 1 písm. b) ZVZ se výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky stanoví na základě 
předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit. Dle 14 odst. 3 ZVZ je základem pro stanovení 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky, jejímž předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, 
skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců, 
upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců. Roční náklady 
obce na svoz odpadu činily v roce 2010 částku ve výši 973. 156, 67 Kč bez DPH (s DPH částku ve výši 1.167.788,-Kč) 
a v roce 2011 částku ve výši 1.052.995,84 Kč bez DPH (s DPH částku ve výši 1.263.595,-Kč).(2) 
 
Příloha:  (1) Smlouva o sběru, svozu a odstraňování odpadu č. 10561185 ze dne 26.3.2012 
  (2) Odpověď obce na žádost o poskytnutí informace ze dne 12.8.2013 
 
 

II. 
 
Domníváme se, že zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle §120 odst. 1, 
písm. c) ZVZ, když při zadání veřejné zakázky na svoz odpadu nedodržel postup stanovený v § 21 ZVZ a 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 
 


