
 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Na vědomí: Městská část Praha 10 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 9. dubna 2014 
 
Věc: Podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele  
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Městská část Praha 10, 
IČ: 00063941, Vršovická 68, 101 38, Praha 10 (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci níže uvedených veřejných zakázek. Všechny 
veřejné zakázky byly ze strany zadavatele zadány po účinnosti novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
tedy po 1. 4. 2012, ale ani u jedné z nich nejsou na profilu zadavatele zveřejněny smlouvy, které byly s vítěznými 
dodavateli již uzavřeny. Konkrétně se jedná o tyto veřejné zakázky: 
 
1) Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10, předmět plnění ve výši 14 778 

181 Kč, zakázka byla zadána 30. 5. 2012, ev. číslo zakázky v ISVZ: 205723, 
2) Odstranění usazenin topných systémů včetně výměníků TV, předmět plnění ve výši  3 584 064 Kč, zakázka byla 

zadána 21. 6. 2012, ev. číslo zakázky v ISVZ: 225758, 
3) Výuka angličtiny v mateřských školách, zřízených m.č. Praha 10, předmět plnění ve výši  7 874 784 Kč, zakázka byla 

zadána 17. 7. 2012, ev. číslo zakázky v ISVZ: 209596, 
4) CSOP Sámova – rekonstrukce společných suterénních prostor - prádelna a zázemí pro údržbu objektu a 

rekonstrukce vnitřních bezbariérových komunikací pro bytové jednotky, předmět plnění ve výši 12 597 694 Kč, 
zakázka byla zadána 26. 6. 2012, ev. číslo zakázky v ISVZ: 225761m 

5) Revitalizace parku Malešice, předmět plnění ve výši 117 654 059 Kč, zakázka byla zadána 20. 7. 2012, ev. číslo 
zakázky v ISVZ: 210994, 

6) Dodávka cartridgí a tonerů pro tiskárny, předmět plnění ve výši 3 347 620 Kč, zakázka byla zadána 11. 7. 2012, ev. 
číslo zakázky v ISVZ: 228396. 

 
Dle ustanovení § 147a ZVZ musí zadavatel na svém profilu uveřejnit celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smlouvy k výše uvedeným veřejným zakázkám na profilu zadavatele nelze dohledat a z vyjádření zadavatele vyplývá, že 
smlouvy nezveřejnil záměrně, neboť má za to, že se povinnost zveřejnění smluv na ně nevztahuje. Zadavatel nedodržel 
postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“), přestože za předchozí 
nezveřejnění Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, 
sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10, byla zadavateli ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže rozhodnutím ze dne 22. 8. 2013, S112/2013 (zatím nepravomocně) uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč. Z výše 
uvedených důvodů podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby byla Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže vyvozena příslušná odpovědnost Zadavatele s tím, že zároveň dojde k nápravě výše citovaného 
stavu.  
 
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: dopis MČ ze dne 8. 4. 2014 


