
 

 

 

Zlínský kraj 
 
doručeno datovou schránkou  
 
K rukám:  
1. pana hejtmana, 
2. všem členům/členkám zastupitelstva Zlínského kraje,  
3. všem členům Kontrolního výboru zastupitelstva 
 

V Praze dne 6. června 2014 
 

Věc:  Výzva ke zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém tištěném 
médiu“, ev.č. 362120 ve věstníku veřejných zakázek  
 
Vážený pane hejtmane, 
Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky 
Vážení členové kontrolního výboru, 
 
obracíme se na Vás s výzvou ke zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém 
tištěném médiu“, ev.č. ve věstníku veřejných zakázek 362120. Jsme nevládní nezisková organizace prosazující již 
šestnáctým rokem principy efektivního a transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme 
monitorování případů střetu zájmů, korupce a nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě 
systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V 
rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné právní a protikorupční poradenství.  
 
Dne 4.června 2014 jsme podali podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání úkonů Zlínského 
kraje jakožto zadavatele ve věci shora uvedené veřejné zakázky, kdy jsme napadli obsah zadávací dokumentace. 
Zadávací dokumentace dle našeho názoru obsahuje zcela vágní dílčí hodnotící kritéria „Redakční lhůty“ a 
„Grafická a estetická úroveň předložené makety“. Uvedená dílčí hodnotící kritéria, z nichž prvně zmíněné má váhu 
15% a druhé dokonce 35%,  jsou zcela v rozporu se základní zásadou obsaženou v ustanovení § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále již jen „ZVZ“), tj. zásadou transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace.  
Uvedený podnět připojujeme k této výzvě, nicméně níže uvádíme hlavní výtky k obsahu zadávací dokumentace: 
 

 Předně je nutno zdůraznit, že Zadavatel nikterak nevymezil pojem „předložené makety“, co má být jejím 
obsahem, tj. zejména jaká témata mají být v maketě zpracována, tak aby pak mohl Zadavatel relevantně 
zhodnotit úroveň jejího zpracování (např. zmiňovanou atraktivitu použitých fotografií, pokud dopředu 
není známo, jakého tématu se mají týkat aj.) 
 

 Subkritéria hodnotícího kritéria „Grafická a estetická úroveň předložené makety“ jsou zcela vágní a až 
absurdní, neboť se hodnotí následující subkritéria: 
 

o Písmo – dle jeho čitelnosti (a nikoli např. dle tiskové kvality- dle jednotek DPI) 
o Rozvržení textu na stránce – dle barev, které čtenáři poskytnou maximální přehlednost a 

upoutají čtenáře 
o Grafické prvky- dle jejich atraktivity a barev, které napomáhají čtenáři k maximální orientaci 

v textu 
o Použití a rozmístění fotografií- dle toho, které fotografie budou na čtenáře působit atraktivně, a 

ne příliš bulvárně a budou rozmístěny přiměřeně v textu 



 

 

 

 
S ohledem na shora uvedené důrazně apelujeme na Zlínský kraj, aby předmětné zadávací řízení zrušil a 
předešel tak rizikům nehospodárnosti a manipulací při výběru dodavatele prostoru v periodickém tišteném 
médiu.  
Dovolujeme si požádat o sdělení postupu Zlínského kraje ve věci naší výzvy.  

 
 

S pozdravem,  

                                                                                                                 
              Oživení, o.s.  
              Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 

 
Příloha: Podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele ze dne 4.6.2014 


