
 

 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 27. června 2014 
 
 
Věc: Podnět na přezkoumání úkonů zadavatele obec Hradec nad Svitavou  
 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele obec 
Hradec nad Svitavou, IČ: 00579530, sídlem Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou (dále jen 
„Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, ev. č. v informačním 
systému veřejných zakázek 364889 (dále jen „zakázka“). 
 

I. SKUTKOVÝ STAV  
 

1. Na profilu Zadavatele https://www.softender.cz//home/zakazka/3572453  bylo dne 9.7.2013 zveřejněno 
rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kdy jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka 
uchazeče společnosti OLSPOL s.r.o., IČ: 27466701, sídlem T.G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy za nabídkovou 
cenu ve výši 12 260 001,44 Kč bez DPH. (1) Dne 13.8.2013 byla s dodavatelem uzavřena smlouva o dílo 
zveřejněná na profilu Zadavatele dne 20.8.2013. (dále jen „smlouva“) (2). V čl. 4 smlouvy je jako nejvyšší 
přípustná celková cena bez DPH sjednána částka ve výši 12 260 001,40 Kč s tím, že pro obsah ceny je 
rozhodující položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 smlouvy. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 
smlouvy však na profilu zadavatele zveřejněn není, neboť se dle názoru Zadavatele má jednat o obchodní 
tajemství. (3) Dne 19.12.2013 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje  cena 
díla  na částku ve výši 12 336 301,94 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který 
je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 2 smlouvy. (4) Dne 3.4.2014 byl uzavřen dodatek č. 3 ke 
smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla  na částku ve výši 12 463 516,82 Kč o vícepráce, jež jsou 
specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 3 smlouvy. (5) 
Dne 6.5.2014 byl uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla  na částku ve 
výši 12 701 799,06 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou 
součástí jako příloha dodatku č. 4 smlouvy. (6) Dne 15.5.2014 byl uzavřen dodatek č. 5 ke smlouvě, na 
základě kterého se navyšuje cena díla  na částku ve výši 12 793 679,06 Kč o vícepráce, jež jsou 
specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku jako příloha č. 5 smlouvy.(7)  
Uvedené přílohy dodatků č. 2 až č. 5 obsahující položkový rozpočet však Zadavatelem na profilu 
Zadavatele nejsou zveřejněny, neboť se má dle názoru Zadavatele jednat o obchodní tajemství.                    
(8) (9) (10) (11).  
 
Důkaz:  
 
(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  
(2) Smlouva o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a společností OLSPOL s.r.o. ze dne 13.8.2013 
(3) Nezveřejněná příloha č. 1 smlouvy o dílo  
(4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
(5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
(6) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
(7) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo  

https://www.softender.cz/home/zakazka/3572453


 

 

(8) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  
(9) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  
(10)  Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
(11)  Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo  

 
II. PRÁVNÍ KVALIFIKACE 

 
2. Ze shora uvedeného vyplývá, že Zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., zákon 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”), a to z následujícího důvodu: 
 
i) Dle ustanovení obsaženého v § 147a ZVZ je Zadavatel povinen na svém profilu zveřejnit smlouvu 

uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků celý obsah smlouvy, a to 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření 
 

3. Dle našeho názoru se nelze ztotožnit s právním závěrem Zadavatele, že by položkový rozpočet měl 
naplňovat pojmové znaky obchodního tajemství, tak jak byly ke dni nezveřejnění na profilu Zadavatele 
definovány právní úpravou v § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
tehdejších předpisů.  

4. S námi uvedeným právním názorem se rovněž ztotožňuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jež na svých 
webových stránkách uveřejnilo následující:  

zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele 

 

17.7.2012, 10:19:55 :: Pokud zveřejňuji smlouvu o dílo na profilu zadavatele, stačí zveřejnit znění smlouvy bez 

položkového rozpočtu, nebo musí zveřejnit i položkový rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy? 

Dobrý den, podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 

zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Zadavatel je povinen uveřejnit kompletní znění smlouvy vyjma 

obchodního tajemství dodavatele. Jelikož ale položkový rozpočet nesplňuje znaky obchodního tajemství 

(Obchodní zákoník § 17), doporučujeme zadavateli uveřejnit celé znění smlouvy včetně všech jejích příloh, tedy 

včetně položkového rozpočtu. 
 

 
III. ZÁVĚR 
 
5. Jak již bylo uvedeno výše, domníváme se, že se Zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 

písm. b) ZVZ. 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 


