
 

 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 20. listopadu 2013 
 
Věc: Podnět na přezkoumání úkonů Zadavatele – Městské části Praha 10 - účelové dělení VZMR  
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Městské části 
Praha 10 (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci účelového dělení veřejné zakázky zejména na PR služby na soubor 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

I. 
 
Podle informací Zadavatele se Městská část Praha 10 rozhodla již před deseti lety jít cestou outsourcingu svého 
tiskového oddělení. Přesto za dobu deseti let vypsala na poskytování PR služeb pouze jedenkrát výběrové řízení 
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to zjednodušené podlimitní řízení v roce 2007. Od 
roku 2011 Zadavatel opakovaně zadává PR služby tehdejšímu vítězi soutěže v rámci opakujících se zakázek 
malého rozsahu, které jsou účelově uzavírány na dobu určitou kratší než čtyři roky. Smluvené finanční plnění 
vždy kopíruje zákonem „povolenou“ hranici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nicméně z jednání 
Zadavatele je zřejmé, že Zadavatel ve skutečnosti usiluje o poskytování PR služeb na dobu neurčitou, nikoli na 
dobu určitou, respektive na dobu časově omezenou. 
 
období způsob zadání VZ Cena bez DPH dodavatel 
1. 6. 2004 - 31. 12. 2006, 
respektive ve skutečnosti až 
31. 3. 2007 

není podstatné, již 
nelze stíhat 

 P. G. Management, s.r.o. 

1. 4. 2007- 31. 3. 2011, 
respektive ve skutečnosti až 
do 30. 6. 2011 

zjednodušené 
podlimitní řízení  

3.984.000,- Kč CCG - Czech Communication Group, s.r.o. 

1. 7. 2011-30. 6. 2013 VZMR 1.992.000,- Kč CCG - Czech Communication Group, s.r.o. 
16. 7. 2013-30. 6. 2014 VZMR     984.000,- Kč CCG - Czech Communication Group, s.r.o. 
 
Příloha: 

a) Rámcová smlouva mezi MČ a společností P. G. Management, s.r.o. – r. 2004 
b) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2007 + výzva  
c) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2011 + poptávkové řízení 
d) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2013 + poptávkové řízení 

 
V průběhu let, kdy Zadavatel odebíral od společnosti CCG - Czech Communication Group, s.r.o. PR služby viz 
tabulka výše, odebíral Zadavatel od stejného dodavatele i další obdobné služby, které byly zadávány rovněž na 
základě série zakázek malého rozsahu, či dokonce jen na základě objednávek. Jednalo se například o tyto služby: 
 
období Způsob zadání Cena bez DPH služba 
15. 8. 2009 VZMR 1.021.406,- Kč Propagační DVD I 
září 2010 VZMR 1.960.000,- Kč Propagační DVD II 
30. 6. 2011 VZMR – respektive jen objednávka 1.010.500,- Kč Hurá na prázdniny 
1. 9.2011 VZMR – respektive jen objednávka     989.175,- Kč My se školy nebojíme 
28. 6. 2012 VZMR – respektive jen objednávka     413.000,- Kč Horsefeathers 
3. 9. 2012 VZMR – respektive jen objednávka     363.500,- Kč Zpátky do školy 
28. 6. 2013 VZMR – respektive jen objednávka     289.050,- Kč Léto s desítkou 
2. 9. 2013 VZMR – respektive jen objednávka     384.800,- Kč Horsefeathers 
 



 

 

Příloha: 
e) Smlouva propagační CD I, r. 2009 + poptávkové řízení 
f) Smlouva propagační CD II, r. 2010 + poptávkové řízení 
g) Smlouva akce „Hurá na prázdniny“, r. 2011 
h) Smlouva akce „My se školy nebojíme“, r. 2011 
i) Výpis ze zaplacených faktur za roky 2008-2013 (PR služby, akce, tiskoviny) – I1, I2, I3 

 
Obdobný princip dělení veřejných zakázek Zadavatel uplatňuje i u dalších služeb: 
 
období Způsob zadání Cena bez DPH dodavatel služba 
1. 7. 2011-30. 6. 2013 VZMR 900.000,- Kč Big Bang Media, s.r.o. Správa webu MČ P10 
1. 7. 2013-30. 6. 2014 VZMR 780.000,- Kč Big Bang Media, s.r.o. Správa webu MČ P10 
 
Příloha: 

j) Poptávkové řízení na správu webu, r. 2011-2013 
k) Poptávkové řízení na správu webu, r. 2013-2014 

 
II. 

 
Domníváme se, že zadavatel svým postupem opakovaně porušil § 13 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, když účelově rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby se vyhnul zadání zakázky dle zákona o 
veřejných zakázkách. Z předložených dokladů je jednoznačné, že zadavatel odbíral od zvolené obchodní 
společnosti zcela pravidelně a soustavně PR služby a další úzce související služby, až na jednu výjimku vždy 
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu. Zvoleným postupem při zadání veřejných zakázek Zadavatel porušil 
zákon o veřejných zakázkách, čímž podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. 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 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: 

a) Rámcová smlouva mezi MČ a společností P. G. Management, s.r.o. – r. 2004 
b) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2007 + výzva 
c) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2011 + poptávkové řízení 
d) Smlouva mezi MČ a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. – r. 2013 + poptávkové řízení 
e) Smlouva propagační CD I, r. 2009 + poptávkové řízení 
f) Smlouva propagační CD II, r. 2010 + poptávkové řízení 
g) Smlouva akce „Hurá na prázdniny“, r. 2011 
h) Smlouva akce „My se školy nebojíme“, r. 2011 
i) Výpis ze zaplacených faktur za roky 2008-2013 (PR služby, akce, tiskoviny) 
j) Poptávkové řízení na správu webu, r. 2011-2013 
k) Poptávkové řízení na správu webu, r. 2013-2014 


