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I. Metodika zpracování případové studie 

Základní informace 
Zadavatel: město Ostrava 
Název veřejné zakázky: Digitalizace Archivu města Ostravy 
Předmět: Služby: ICT 
Druh řízení: Otevřené  
Nabídková cena:  32 954 000 Kč bez DPH 
Sdružení dodavatelů:  
 DATASYS s.r.o., IČ: 61249157 
 Handicap, výrobní družstvo invalidů, IČ 27923592 
 
Cíl případové studie 
Popsat a vyhodnotit postup zadavatele ve všech fázích veřejné zakázky. Jednotlivé fáze chápeme 
jako komplexní proces zahrnující nejen samotné zadání zakázky, tak, jak je regulován v zákoně č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale také všechny ostatní úkony, které souvisí se 
zdárnou realizací veřejných projektů. Tedy od definování cílů reagujících na veřejné potřeby až 
po jejich naplnění. 
 
Fáze procesu veřejné zakázky  

 
(zdroj: Transparency International 2006 – upraveno) 
 
Postup zpracování a hodnocení 
Případová studie byla zpracována dle logiky jednotlivých fází procesu veřejné zakázky. Pro 
každou fázi byly položeny elementární otázky k relevantním úkonům zadavatele. Otázky vychází 
z metodiky pro snižování korupčních rizik (Oživení, 2012).1  
1) věcné hodnocení postupu zadavatele: 

a) kvalita a úplnost informací pro úvodní fázi, kdy se zadavatel rozhodoval o realizaci 
veřejné zakázky (tj. zdůvodnění potřeby realizovat zakázku, předložené varianty řešení 
potřeby, zdůvodnění hodnoty za peníze, zdůvodnění parametrů pro výběrové řízení a 
typ smluvního vztahu s dodavatelem vzhledem k cílům veřejné zakázky), 

b) personální zajištění všech úkonů potřebných pro zdárnou přípravu a realizaci veřejné 
zakázky, 

c) monitoring případných střetů zájmů osob zajišťujících úkony zadavatele (interní i 
externí osoby). V této souvislosti jsme sledovali možné rizikové vazby a propojení mezi 
osobami provádějící: 

[přípravu zakázky] X [kontrolu plnění] 
[přípravu zakázky]  X [dodání] 
[kontrolu plnění]  X [dodání] 

 
 

d) intenzita a způsob kontroly plnění předmětu zakázky, 

                                                        
1 Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit? Metodika pro územní samosprávy, Oživení, 2012; 
dostupné na http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/09/metodika_FINAL.pdf  

1.definování 
potřeb 

2.příprava    
výběrového 
řízení 

3. výběr 
dodavatele     

4. realizace 
předmětu VZ 

5. vyúčtování a 
předání 
předmětu VZ 

http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/09/metodika_FINAL.pdf
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e) konečné parametry předmětu zakázky a způsob vyhodnocení dopadu vzhledem 
k původním potřebám.  
 

2) testování zákonnosti postupu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů: 
a) náležitosti vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentace, 
b) postup zadavatele při hodnocení nabídek a výběru dodavatel, 
c) nastavení smluvního vztahu s dodavatelem, postup zadavatele v případě uzavírání 

smluvních dodatků. 
 
Zdroje informací 
 věstník veřejných zakázek a profily zadavatelů (informační povinnosti, související zadávací 

řízení atp.),  
 odpovědi zadavatelů na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném 

přístupu k informacím (příloha 1) (dokumentace k hlavním fázím celé veřejné zakázky), 
 aplikace BIZquard od společnosti Bisnode ČR a. s. (monitoring možných majetkových a 

personálních propojení externích osob podílejících se na úkonech souvisejících s přípravou, 
zadáním a realizací zakázky), 

 

II. Hlavní zjištění 

Fáze Popis nedostatku 
1. Nebyly dostatečně zdůvodněny potřeby realizace zakázky, varianty řešení potřeb a 

parametry zadávacího řízení vzhledem k potřebám a cílům projektu digitalizace archivů 
2. a 3. Nebyl zcela transparentně stanoven způsob hodnocení nabídek u dílčího hodnotícího 

kritéria Metodika s vahou 20 % 
2. a 4. V zadávací dokumentaci nebyly vymezeny určité obchodní podmínky (termín plnění, časový 

harmonogram, délku záruční doby, délka doby pro bezplatnou opravu). Ty přitom nebyly 
předmětem hodnocení nabídek, přesto tyto podmínky zadavatel ponechal na jednostranném 
stanovení ze strany uchazečů.  

5. Nebyl vyhodnocen dopad (přínos) realizované zakázky po její realizaci. 
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III. Případová studie: otázky a odpovědi 

1. Fáze přípravy veřejné zakázky 

 
Podklady: 
 Studie proveditelnosti „Digitalizace archivu města Ostravy“, srpen 2010 
 seznam zaměstnanců Zadavatele, kteří prováděli úkony v souvislosti s přípravou, zadáním 

nebo realizací zakázky, 
 seznam třetích osob (fyzických/právnických), které činili pro zadavatele úkony při přípravě, 

zadání nebo realizaci zakázky 
 
1. Byla doložena potřeba realizovat zakázku? / ČÁSTEČNĚ 
Byly stanoveny jasné cíle projektu, převedení vybraných skupin archiválií do elektronické 
podoby, konkrétně 26,5 % z celkových archivovaných dokumentů.  
Byly vymezeny cílové skupiny, avšak nebyly dále kvantifikovány, není tedy zřejmé, jaké rozsahu 
cílových skupin se dopady projektu budou týkat. Taktéž chybělo jasnější vymezení potřeb 
cílových skupin, resp. na jaké problémy projekt cílí a bude je řešit. (např. počet návštěvníků 
archivu, administrativní náročnost na poskytnutí archiválií). 
 
2. Byly předloženy jiné způsoby řešení potřeb? / ČÁSTEČNĚ 
Varianty řešení byly předloženy velmi obecně, pouze ve formě nulové / plné varianty. V případě 
realizace projektu však již přicházela v úvaze pouze jedna připravená varianta. Zadavatel tak 
neměl k dispozici různé způsoby řešení potřeb.  
 
3. Byla veřejná zakázka v souladu s cíli a strategiemi? / ANO 
Předmět zakázky byl plně v souladu se: 
 Strategií realizace smart administration v období 2007 – 2015 
 cílem IOP, prioritní osou 2 -  Zavádění ICT v územní veřejné správě;  
 Strategickým plánem rozvoje města Ostrava 2009 – 2015 
    
4. Byla určitým způsobem zdůvodněna hodnota za peníze? / ANO 
V rámci studie proveditelnosti byla provedena analýza výnosů a nákladů (CBA analýza), která 
dokládá, že investice do digitalizace přinese dostatečnou úsporu na straně zaměstnanců archivu. 
Analýza však už žádným způsobem neoperuje s přínosy vůči vnějším uživatelům projektu, na 
které projekt cílí především. 
 
5. Byly alokovány potřebné prostředky před zadávacím řízením? / ANO 
Převážná část prostředků byla zajištěna z dotace IOP s kofinancování z rozpočtu města Ostravy. 
 
 
6. Měl zadavatel personálně zajištěnou realizace zadávacího řízení a dodávky? / ANO 
Zadavatel měl předem sestaven svůj projektovým tým, který zajišťoval všechny nezbytné úkony 
v zadávací, soutěžní i realizační fázi: 
 vedoucí odboru IT služeb a outsourcingu: účast na řízení projektu, převzetí dílčích částí díla, 

komunikace s dodavatele (dle smlouvy) 
 koordinátor projektu e-governmentu: vedení projektu, koordinace projektových prací a 

smluvních stran, kontrola dodržování schválených postupů přejímky, oponentury a 
akceptace. 

 vedoucí oddělení na odboru ekonomického rozvoje města: komunikace s poskytovatelem 
dotace při přípravě a realizaci zakázky, kontrola naplňování výstupů v souladu s podmínkami 
dotace. 

 specialista na externí zdroje financování na odboru ekonomického rozvoje města: komunikace s 
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poskytovatelem dotace při přípravě a realizaci zakázky, kontrola naplňování výstupů v 
souladu s podmínkami dotace. 

 ředitelka Archivu města Ostravy: vedoucí pracovní skupiny Digitalizace, převzetí dílčích částí 
procesu digitalizace. 

 vedoucí oddělení služeb na odboru Archivu města Ostravy: účast v pracovní skupině 
Digitalizace, zajištění a koordinace při fyzické digitalizaci a tvorbě metadat. Definování a 
kontrola objemu prací. 

Zadavatel využil služeb své obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net  a. s. (100 % vlastněná 
městem Ostravou), která se podílela na přípravě zadávacího řízení, projektovém řízení, 
implementaci výstupů a kontrole a převzetí plnění. 
Pro výkon zadavatelských činností byla najata společnost  NAVIGA4 s. r. o., která byla také 
autorem studie proveditelnosti k projektu.  
V souvislosti s dostatečnými vlastními kapacitami zadavatele není zřejmý důvod, proč bylo třeba 
zajišťovat služby v souvislosti s realizací zadávacího řízení prostřednictvím externího 
administrátora.  
Nebyly identifkovány žádné rizikové vazby mezi osobami zajišťující úkony zadavatele a 
dodavateli zakázky. 
 
 
7. Byly vymezeny požadavky na dodavatele zakázky, typ a délku smluvního vztahu, 

způsob soutěže atp. vzhledem k potřebám a cílům projektu? /ĆÁSTEČNĚ 
Ve fázi přípravy byly vymezeny určité hlavní parametry poptávkového řízení (tj. předmět plnění, 
kvalifikační a technické předpoklady, druh řízení, způsob hodnocení nabídek).  
Chybělo však vymezení smluvních podmínek s dodavatelem (např. délka a typ smlouvy, licenční 
podmínky) nebo váha (prioritizace) jednotlivých kritérií navržených pro hodnocení nabídek. 
Žádný z navržených parametrů však nebyl zdůvodněn z hlediska sledovaných cílů a 
potřeb plynoucích z realizace veřejné zakázky.  
Ve fázi zpracování zadávací dokumentace a výběru dodavatele došlo k odklonu oproti 
původnímu návrhu, (původně bylo navrženo hodnotit dodavatele podle 5 kritérií), výsledně byli 
dodavatelé hodnoceni podle 2 kritérií uvedených ve studii proveditelnosti. Bylo odstoupeno od 
kritérií: 
otevřenosti řešení pro zavedení nadstavbových funkcionalit a rozšíření technologií,  
lhůty plnění a doby pro odstranění závad, 
délka záruční doby. 
Tyto změny však nebyly žádným způsobem zdůvodněny, přitom mohli mít významný vliv na 
realizaci díla a budoucí rozvoj investice.   
 

Vyjádření Statutárního města Ostrava k popisu námi zjištěných nedostatků ze dne 22. 9. 
2014: 

Fáze č. 1:  Popis nedostatku:  
 
Nebyly dostatečně zdůvodněny potřeby realizace zakázky, varianty řešení potřeb a 
parametry zadávacího řízení vzhledem k potřebám a cílům projektu digitalizace archivů. 

„Potřebnost realizace projektu Digitalizace archivu města Ostravy byla zdůvodněna Studií 
proveditelnosti, jež předcházela zahájení výběrového řízení a byla zpracována ve struktuře 
odpovídající požadavkům dotačního programu. Projekt byl realizován plně v souladu se 
strategickými záměry v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09, kdy oblast 
Digitalizace archivů a problematika dokumentu management patřily mezi podporované aktivity 
projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Realizací projektu byla mj. naplněna potřeba ochrany 
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a zpřístupnění významných dokumentů, kterým hrozí nebezpečí fyzického poškození či rozpadu 
v důsledku jejich častého používání, a to formou jejich digitalizace a implementace SW a HW pro 
jejich uložení, správu a prohlížení, kdy toto řešení bylo zvoleno jako nejvhodnější forma ochrany a 
zároveň zpřístupnění historických dokumentů odborné i laické veřejnosti. 

 
 
2. Fáze přípravy zadávacího řízení: bylo zadávací správně nastaveno z hlediska dodržení 

hospodářské soutěže a zákonných povinností? 

 
Podklady: 
 Oznámení o zahájení zadávacího řízení ze dne 26. 3. 2012 
 Zadávací dokumentace 
 Usnesení rady ze dne 20. 3. 2012, kterým se schvaluje zadání výběrového řízení formou 

otevřeného řízení  
 Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky 210584 
 Profil zadavatele, https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/685  
 
Právní předpisy: 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 3. 2012 (dále již jen 

„ZVZ“)   
 Nařízení vlády č. 77/2008  Sb., ve znění změn provedených nařízeními vlády č. 474/2009 Sb., 

č. 276/2011 Sb., a č. 447/2011 Sb.  
 

Pozn.: S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení bylo zahájeno dne 26. 3. 2012, tj. před 
nabytím účinnosti tzv. „transparenční novely“ zákona č. 55/2012 Sb., podléhají povinnosti 
zadavatele v zadávacím řízení právní úpravě ZVZ platné a účinné do 31. 3. 2012, vyjma 
povinnosti zadavatele k uveřejňování dle § 147a zakotvené zákonem č. 55/2012 Sb., vznikla-li 
tato po nabytí účinnosti této novely. 
 
Test zákonnosti: 
 Zvolený druh zadávacího řízení 
 Náležitosti zadávací dokumentace 
 Splnění povinnosti uveřejnění  
 
1. Byl zvolen odpovídající druh zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 ZVZ? 
ANO / zadavatel zvolil otevřené řízení, tj. nejtransparentnější druh zadávacího řízení  
 
Předmětem veřejné zakázky byly služby s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v celkové 
výši 38 400 000 bez DPH.  
Test zákonnosti:  
Dle § 12 ZVZ a nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ, se tak 
jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku. Dle ustanovení § 21 ZVZ mohl zadavatel použít pro 
zadání veřejné zakázky otevřené nebo užší řízení. Zadavatel použil otevřené řízení. Otevřené 
řízení je přitom nejtransparentnějším a nejotevřenějším zadávacím řízením. 
 
2. Byl obsah zadávací dokumentace v souladu se zákonem?  

 
a) Dodržení stanovených lhůt pro podání nabídek dle § 39 ZVZ  
ANO / zadavatel dodržel lhůtu pro podání nabídek stanovenou ZVZ 
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Ve věstníku VZ byla stanovena lhůta k podání nabídek uchazečů do dne 15. 5. 2012. Oznámení o 
zakázce bylo do Věstníku VZ bylo odesláno dne 24. 3. 2012. Lhůta pro podání nabídek činila 51 
dní. Zadavatel odeslal dne 14/05/2012 opravný formulář, ve kterém lhůta pro podání nabídek 
prodloužena do 22/05/2012. Konečná lhůta tak činila 58 dnů. 
Test zákonnosti:  
Dle § 39 odst. 3 písm. a) ZVZ  nesmí být lhůta k podání nabídek v otevřeném řízení kratší než 52 
dní. Lhůta dle § 39 odst. 5 začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Dle 
§ 26 odst. 1 písm. a) ZVZ je řízení zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění, 52denní lhůta tudíž počala běžet dne 25. 3. 2012. 
 
b) Povinné náležitosti zadávací dokumentace dle § 44 odst. 3 ZVZ  
ANO / zadávací dokumentace obsahovala zákonem požadované náležitosti 
 
c) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií dle § 44 odst. 3 písm. h) ZVZ - 
transparentnost hodnotících kritérií 
NE / zadavatel nestanovil zcela přesně a srozumitelně způsob hodnocení nabídek v rámci 
dílčího kritéria III- metodika, čímž mohlo dojít k porušení zásady transparentnosti 
stanovené v § 6 ZVZ 
Dle zadávací dokumentace bylo základním hodnotícím ekonomická výhodnost nabídky s 
následujícími dílčími kritérii: 
 Cena řešení - váha 50% 
 Technická úroveň nabízeného řešení- váha 30% 
 Metodika- váha 20%  
Test zákonnosti:  
Dle § 78 odst. 1 písm. ZVZ je základní hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky 
nebo nejnižší nabídková cena.  
Zadavatel přisoudil výši cenové nabídky pouze váhu 50%, o to více by měl být kladen důraz na 
obsah a způsob hodnocení v rámci dalších hodnotících kritérií. V rámci dílčího kritéria metodika, 
zadavatel v zadávací dokumentaci mimo jiné uvedl, že tato bude hodnocena z pohledu 
komplexnosti, způsobu realizace zakázky ve vazbě na srozumitelnost, realizovatelnost a 
vhodnost popsaného postupu. Dále uvedl, že při posuzování tohoto dílčího kritéria bude nejvýše 
hodnocen proces, který při požadavcích zadavatele bude současně provozně ekonomicky 
nejvýhodnější. Zadavatel však blíže neurčil, jakým způsobem bude hodnocení provedeno. 
 
 Úřad pro ochranu hospodářské např. ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS- S45/2011/VZ-
4982/2011/510 ze dne 6.5.2011, jež nabylo právní moci 25.5.2011, přitom vyslovil právní 
závěr, že zadavatel je povinen přesně specifikovat a podrobně popsat způsob a metodu 
hodnocení nabídek z hlediska dílčích hodnotících kritérií, neboť dílčí hodnotící kritérium nemusí 
být dostatečně určitým vodítkem pro uchazeče při zpracování nabídek, a proto je nutné s 
ohledem na dodržení zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 ZVZ stanovit, jaké parametry z 
jejich nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno.  
 
d) Vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem dle § 44 odst. 6 ZVZ  
ANO / zadavatel postupoval v souladu se zákonem  
Zadavatel si vyhradil, aby věcně vymezená část zakázky nemohla být plněna subdodavatelem, 
konkrétně pak digitalizace dokumentů, dodání HW a jeho instalace v datovém centru zadavatele, 
vytvoření SW. 
 
e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady dle 

§ 54 ZVZ  
ANO / základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady byly 
stanoveny v souladu se zákonem 
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f) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ  
ANO / ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady byly nastaveny v souladu se 
zákonem 
 
Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval doložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je 
pojištění na odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním v 
minimální výši 10 mil. Kč se spoluúčastí maximálně 200.000,-Kč, dále prokázání obratu v 
posledních 3 účetních obdobích, a to min. 30 mil. Kč v každém účetním období za dodávky 
hardware, 5 mil. Kč za poskytování software, 10 mil. Kč za činnost digitalizace dokumentů.  
 
Test zákonnosti: Možnost zadavatele požadovat po dodavateli ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady stanovené v § 55 ZVZ, tj. předložení pojistné smlouvy a údaje o 
celkovém obratu dodavatele, byla tzv. transparenční novelou zrušena, nicméně v době 
zadávacího řízení ji mohl zadavatel s ohledem na zahájení řízení před uvedenou novelou 
požadovat.  
 
Otázka, zda je stanovení výše požadovaného ročního obratu v souladu se zákonem, je vždy nutno 
posoudit s ohledem na výši předpokládané hodnoty zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky u 
části 1 je zadavatelem uvedena ve výši 38. 400.000,- Kč bez DPH. Požadavek obratu je přitom 
vázán s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky. Otázkou je, zda bylo nezbytné 
požadovat výši obratu takto konkrétně, tj. pokud se týká dodávek hardwaru, softwaru a 
digitalizace dokumentů, neboť údaj o obratu má primárně sloužit jako měřítko 
ekonomické stability uchazeče. 
 
g) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ  
ANO / zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem 
 
V rámci tohoto kritéria zadavatele požadoval  předložení seznamu 3  významných dodávek 
hardware- v minimálním rozsahu u každé z nich 10mil. Kč za poslední 3 roky, 3 významných 
služeb- digitalizace dokumentů v minimálním rozsahu u každé z nich 3 mil. Kč za poslední 3 
roky, 3 významných služeb- dodávka a implementace software  v minimálním rozsahu 3 mil. Kč 
u každé z nich  za poslední 3 roky včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto dodávek. 
Test zákonnosti:  
Dle § 56 odst. 3 ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
požadovat seznam dodávek a služeb provedených za poslední 3 roky. Zadavatel tak dodržel 
zákonem požadovanou dobu 3 let (v případě, že by zadavatel stanovil dobu kratší nežli 5 let, 
bylo by takové jednání v rozporu se zákonem).  K posouzení požadované výše objemu předmětu 
plnění, lze použít jako jisté vodítko limit obsažený ve vyhlášce č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen 
„vyhláška 1“), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná. V § 3 
odst. 1 písm. a) vyhlášky 1 stanoveno, že zadavatel zadávající zakázku na dodávky odůvodní 
přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele, pokud požaduje 
předložení seznamu významných dodávek, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota všech 
významných dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. Z uvedeného vyplývá, že souhrnná finanční hodnota požadovaných dodávek/služeb 
činí 48 mil.Kč, což nečiní ani dvojnásobek předpokládané hodnoty zakázky. 
 
h) Splnil zadavatel zákonné povinnosti uveřejnění?  

 
a) Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 ZVZ  
Zadavatel neodeslal předběžné oznámení veřejného zadavatele. 
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Dle § 86 ZVZ  se povinnost uveřejnit předběžné oznámení se dle právní úpravy platné a účinné v 
rozhodné době vztahovala na nadlimitní veřejné zakázky a pouze na případ, pokud by zadavatel 
hodlal zkrátit lhůtu k podání nabídek. 
 
b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 26 ZVZ 
ANO / Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním oznámení o zakázce do Věstníku VZ.    
 
c) Odůvodnění veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele 
Povinnost uveřejnit odůvodnění veřejné zakázky se dle právní úpravy platné a účinné 
v rozhodné době na zadavatele nevztahovala.   
 
d) Uveřejnění textové části zadávací dokumentace 
Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace se dle právní úpravy platné a účinné 
v rozhodné době na zadavatele nevztahovala.   
 

Vyjádření Statutárního města Ostrava k popisu námi zjištěných nedostatků ze dne 22. 9. 
2014: 

Fáze č. 2 a č. 4: Popis nedostatku: 

 V zadávací dokumentaci nebyly vymezeny určité obchodní podmínky (termín plnění, 
časový harmonogram, délku záruční doby, délka doby pro bezplatnou opravu). Ty přitom 
nebyly předmětem hodnocení nabídek, přesto tyto podmínky zadavatel ponechal na 
jednostranném stanovení ze strany uchazečů. 

„ Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci minimální požadavky na obchodní podmínky, 
tyto byly jednoznačně vymezeny zadávací dokumentací. Zároveň umožnil uchazeči v rámci 
zadávacího řízení nabídnout i výhodnější podmínky. Zadávací dokumentací byl vymezen 
nejzazší termín pro dodání celého předmětu plnění, rovněž byla stanovena minimální 
délka záruky na celé plnění. Záruka na serverovou část byla předmětem hodnocení 
nabídek.“ 

 
 
3. Fáze výběru dodavatele 

 
Podklady: 
 Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 8. 6. 2012 
 Protokol o otevírání obálek ze dne 23. 5. 2012 
 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 6. 2012 
 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 6. 2012 
 Oznámení o výsledku zadávacího řízení   
 Písemná zpráva zadavatele ze dne 31. 7. 2012 
 Smlouva o plnění veřejné zakázky uzavřená mezi zadavatelem a společností DATASYS  s. r.o. 

dne 31. 7. 2012 
 Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky 210584 
 Profil zadavatele, https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/685 

 
Právní předpisy: 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 3. 2012 (dále již jen 
„ZVZ“)   
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Test zákonnosti: 
1. Posouzení a hodnocení nabídek 
2. Ukončení zadávacího řízení 
3. Splnění povinnosti uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek 
4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele  
 
1. Postupoval zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem?  
 
a) Posouzení nabídek dle § 76 ZVZ, hodnocení nabídek dle § 79 ZVZ, zpráva o posouzení a 

hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ  
NE / zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje dostatečné u přidělení bodů 
v rámci hodnotícího kritéria Metodika s vahou 20 %. 
 
Jak bylo uvedeno již shora této studie, dílčí hodnotící kritérium III – metodika nebylo zcela jasně 
specifikováno a rovněž zadávací dokumentace neobsahovala popis způsobu hodnocení tohoto 
dílčího hodnotícího kritéria.  
Do zadávacího řízení byly podány 2 nabídky. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
vyplývá, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria III-metodika byly oběma uchazečům přidělovány 
body na základě dalších subkritérií, a to do 0 do 5 bodů, ovšem bez bližšího odůvodnění počtu 
konkrétně přidělených bodů v rámci těchto subkritérií.  
 
Dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S119/2009/VZ-
8085/2009/520/DŘ ze dne 25.7,2009, jež nabylo plné moci dne  31.7.2009 je  přitom zpráva o 
posouzení a hodnocení nabídek základním dokumentem z hlediska přezkoumatelnosti postupu 
hodnotící komise. Ve zprávě je přitom nezbytné věnovat zvýšenou pozornost zejména údajům o 
hodnocení nabídek, která nejsou matematicky vyjádřitelná a popisu způsobu hodnocení 
jednotlivých nabídek s uvedením náležitého způsobu hodnocení jednotlivých nabídek s 
uvedením náležitého odůvodnění. Hodnocení nabídek musí být zadavatelem provedeno 
dostatečně transparentně, průhledně a průkazně.  
Nicméně na základě hodnocení byl vybrán uchazeč, který nabídl nižší nabídkovou cenu, částečně 
netransparentní způsob hodnocení u kritéria III patrně nijak významně neovlivnil výsledné 
pořadí nabídek. 
 
Dále je nutno upozornit, že v zadávací dokumentaci je ve vzoru smlouvy ponechána na 
jednostranném zvážení uchazeče finální podoba některých smluvních podmínek (blíže viz níže: 
Náležitosti smlouvy). Nabídky jednotlivých uchazečů se tak mohly lišit, pokud se týká dotčených 
podmínek smlouvy, jež však nejsou předmětem hodnocení.  
 
2. Splnil zadavatel zákonné požadavky při ukončení zadávacího řízení?  

 
a) Výběr nejvhodnější nabídky dle § 81 
NELZE OVĚŘIT / potvrzení o odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dotčeným 
uchazečům nebylo k dispozici 
 
Dne 21. 6. 2012 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, potvrzení o odeslání 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nemáme k dispozici. 
 
Test zákonnosti: Dle § 81 odst. 3 zadavatel odešle oznámení o výběru nejhodnější nabídky do 5 
pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům 
 
b) Uzavření smlouvy dle § 82  
NELZE OVĚŘIT / chyběly podklady o doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
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dotčeným uchazečům 
 
Smlouva byla  mezi zadavatelem a vítězným uchazečem uzavřena dne 31.7.2012. 
 
Test zákonnosti:  
Dle § 82 odst. 1 a odst. 2 ZVZ zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem. Pokud nebyly ve 
stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů 
po uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle § 110 odst. 4 ZVZ mohou být námitky podány do 15 
dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  Jelikož však nebyly dodány 
podklady o doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nelze učinit závěr, kdy uplynula 
lhůta k podání námitek a zda zadavatel splnil povinnost uzavřít smlouvu v rámci 15denní 
zákonné lhůty, nicméně s ohledem na časový odstup od rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy se lze domnívat, že zadavatel zákonnou povinnost splnil, či uzavřel 
smlouvu ve velmi krátké době po uplynutí zákonné lhůty. 
 
c) Písemná zpráva zadavatele dle § 85 
ANO / Zadavatel vyhotovil písemnou zprávu dle § 85 ZVZ. 
Test zákonnosti: Dle § 85 ZVZ účinném v rozhodné době se vztahovala povinnost vyhotovit 
písemnou zprávu zadavatele pro zadavatele nadlimitní veřejné zakázky. 
 
3. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle ZVZ?  
 
a) povinnost uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek 
ANO / zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě stanovené 
zákonem 
Zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek dne 6. 
8. 2012, tj. 6 dní po uzavření smlouvy. Dle § 83 ZVZ byl povinen zadavatel do 48 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

 
b) uveřejnění na profilu zadavatele 
Povinnost uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele založila až tzv. transparenční novela 
ZVZ. Zadavatel v rozhodné době nebyl dle platné a účinné právní úpravy povinen vyhotovenou 
písemnou zprávu zadavatele uveřejnit. 
 

Vyjádření Statutárního města Ostrava k popisu námi zjištěných nedostatků ze dne 22. 9. 
2014: 

Fáze č. 2 a č. 3: Popis nedostatku: 

 Nebyl zcela transparentně stanoven způsob hodnocení nabídek u dílčího hodnotícího 
kritéria Metodika s vahou 20 %. 

„Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek dílčího hodnotícího kritéria Metodika v zadávací 
dokumentaci, hodnocení je součástí Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.“ 
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4. Fáze realizace předmětu zakázky 

 
Podklady: 
 Smlouva o plnění veřejné zakázky uzavřená mezi zadavatelem a společností DATASYS  s. r.o. 

dne 31. 7. 2012 
 Dohoda o narovnání ze dne 13. 2. 2014 
 akceptační protokoly o předání částí předmětu plnění 
 předávací protokoly 
 seznam provedených kontrol 
 zápis z fyzické kontroly Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II na místě dne 13. 12. 

2013 
 Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky 210584 
 Profil zadavatele, https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/685 
 
Právní předpisy: 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 3. 2012 (dále již jen 

„ZVZ“)   
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 30. 6. 2012 
 
Test zákonnosti: 
1. Soulad obsahu zadávací dokumentace s obsahem smlouvy 
2. Náležitosti smlouvy 
3. Uzavření dodatku/ů ke smlouvě 
4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele  
 
1. Byl obsah uzavřených smluv v souladu s obsahem zadávací dokumentace?  
NE / zadavatel jednoznačně v zadávací dokumentaci nevymezil obchodní podmínky, když 
některé náležitosti smluv ponechal na jednostranném stanovení ze strany uchazečů 
 
Zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci obsahovaly závazný vzor smlouvy.  
Ve vzoru smluv se však vyskytují některé náležitosti, jež mohli být jednostranně stanoveny 
uchazeči, konkrétně: termín plnění, časový harmonogram, délku záruční doby, délka doby pro 
bezplatnou opravu, 
 
2. Byl obsah smlouvy v souladu se zákonem? Odpovídala smlouva svým zpracováním (z 

hlediska detailnosti, nastavení práv a povinností) předmětu a hodnotě veřejné 
zakázky? 

ČÁSTEČNĚ /smlouva sice obsahovala povinné náležitosti předvídané zákonem, nicméně 
finální podoba některých obchodních podmínek, a to zcela zásadních (zejména pak délka 
záruční doby), byla ponechána na jednostranné vůli uchazeče 
Test zákonnosti: náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v § 536 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku v tehdejším znění, náležitosti kupní smlouvy jsou stanoveny v § 409 a 
násl. násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v tehdejším znění 
V zadávací dokumentaci ve vzoru smlouvy ponechána na jednostranném zvážení uchazeče 
finální podoba některých smluvních podmínek 
 
 
3. Byly ke smlouvě uzavřeny dodatky? Bylo postupováno v souladu se ZVZ?  
Ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky.   
Dne 13.2 2014 byla ke smlouvě uzavřena dohoda o narovnání, jež však svým obsahem dohodou 
na narovnání není, neboť neobsahuje sporná práva a povinnosti účastníky smlouvy, jež by 
následně narovnávala. Je tudíž otázkou, co zadavatel uzavřením tzv. dohody o narovnání 
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zamýšlel, neboť v tomto dokumentu je pouze v souladu s obsahem uzavřené smlouvy 
konstatována výše konečné ceny za plnění a termín ukončení plnění. 
Uzavřená dohoda o narovnání nesplňovala povinné náležitosti tohoto právního jednání, 
nebyl zcela jasný její smysl. 
 
4. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění na profilu zadavatele? 
ANO / údaje a dokumenty byly uveřejněny v zákonné lhůtě  
 
Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu dne 2. 8. 2012. Datum uveřejnění 
výše skutečně uhrazené ceny z údajů na profilu zadavatele nevyplývá. Dohodu o narovnání 
uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele dne 14. 3. 2014. 
Test zákonnosti:  
Dle § 147a zavedeného tzv. transparenční novelou (nabyla účinnosti až po zahájení zadávacího 
řízení, nicméně v případě, že smlouva byla uzavřena již za účinnosti této novely, povinnost 
stanovená v § 147a se na dodavatele vztahuje) je zadavatel povinen smlouvu na profilu 
zadavatele uveřejnit do 15 dnů ode dne jejího uzavření, výše skutečně uhrazené ceny do 90 od 
splnění smlouvy, seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy. 
 
5. Byla realizace předmětu zakázky náležitě kontrolována? 
ANO / bylo náležitě kontrolováno dodání i funkcionality systému 
 
Kontrola probíhala v následujících etapách:  
31. 10. 2012: akceptace I. fáze digitalizace (319 833 A4 normostran). Není uvedeno, zda s 
výhradami či bez výhrad. Z obsahu protokolu nicméně vyplývá, že minimální požadované 
množství digitalizovaných dokumentů bylo překročeno.  
14. 12. 2012: akceptace dodání, instalace a zprovoznění dodaného HW; vytvoření databáze a 
výkazu poradenských činností bez závad. 
Tento akceptační protokol obsahuje funkční testy uživatelských funkcí systému a odpovědných 
osob, dokladují dobrou úroveň kontroly plnění.  
31. 1. 2013: akceptace II. fáze digitalizace (356 482 A4 normostran) bez závad. 
30. 4. 2013: akceptace III. fáze digitalizace (420 350 A4 normostran) a výkazu poradenských 
činností bez závad. 
31. 7. 2013: akceptace IV. fáze digitalizace (474 724 A4 normostran) bez závad, 
31. 10. 2013:  
- akceptace pořízení bezpečnostní dokumentace, řízení projektu, 
- akceptace V. fáze digitalizace (28 611 A4 normostran) bez závad, 
- akceptace celkového plnění předmětu zakázky bez závad. 
Záznamy prokazují, že zadavatel řádně kontroloval realizaci zakázky s péčí řádného hospodáře. 
Předmět plnění byl kontrolován také fyzicky pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR pro 
NUTS II na místě dne 13. 12. 2013 bez zjištění nedostatků. 
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5. Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání 

 
Podklady: 
 Akceptační protokoly, 
 Seznam uhrazených faktur, 
 závěrečná monitorovací zpráva přjemce 
 
1. Odpovídají výsledky realizace úvodnímu zadání? / ANO 
Dle dokumentů byl předmět zakázky realizován v čas, v požadované kvalitě, rozsahu a ceně, 
odpovídal původnímu zadání. 
 
2. Bylo provedeno konečné vyhodnocení realizované zakázky, (zda bylo dosaženo 

stanovených cílů a potřeb, harmonogramu, nákladů a kvality dodání)? / MINIMÁLNĚ 
Město Ostrava zpracovalo v rámci dotačních podmínek závěrečnou monitorovací zprávu. Ta 
obsahovala zejména ověření způsobilých výdajů, účetní evidence projektu, popis realizace 
projektu, kopie předávacích protokolů a vyhodnocení projektu z hlediska rozsahu 
digitalizovaných dokumentů. 
Město Ostrava však dále nijak nevyhodnotilo dopady realizace zakázky na stanovené cíle a 
potřeby beneficientů projektu. 
 

Vyjádření Statutárního města Ostrava k popisu námi zjištěných nedostatků ze dne 22. 9. 
2014: 

Fáze č. 5:  Popis nedostatku: 

Nebyl vyhodnocen dopad (přínos) realizované zakázky po její realizaci. 

¨Výše uvedené zjištění je ne zcela jasné. Realizace zakázky byla ukončena 31.10.2013. SMO 
vyhodnotilo ihned po realizaci projekt z pohledu stanovených cílů, potřeb, harmonogramu, kvality 
dodání- výsledek je součástí dílčích akceptačních protokolů, závěrečného akceptačního protokolu a 
závěrečné monitorovací zprávy, jejíž součástí je rovněž vyhodnocení stanovených monitorovacích 
indikátorů a cílů projektu. Po dobu udržitelnosti projektu je SMO povinno každoročně zpracovat 
hlášení o udržitelnosti projektu a kontrolovat stanovené monitorovací indikátory. V rámci provozu 
informačních systémů města (IS) jsou standardně vyhodnocovány rozvojové požadavky, digitální 
archiv města ve smyslu HW a SW řešení je nedílnou součástí IS města, jeho provoz a další rozvoj 
bude vyhodnocován a navrhován v souladu se strategií rozvoje IS města. Rovněž proces samotné 
digitalizace archiválii je dlouhodobým a kontinuálním procesem.“ 

 

 


