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I. Metodika zpracování případové studie 

Základní informace 
Zadavatel: město Třinec 
Název veřejné zakázky: Brownfield Frýdecká 
Předmět: Stavební práce: demolice 6 objektů, rampy pro nákladní vozidla a 

likvidaci zpevněných ploch 
Druh řízení: otevřené 
Nabídková cena:  12 250 000 Kč bez DPH 
Dodavatel: Sdružení „MROZEK“ 
vedoucí účastník: MROZEK a.s., IČ 25904612 
účastník Bohuslav Mrózek, IČ 10600833 
 
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] 

 
 

                                                        
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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d) intenzita a způsob kontroly plnění předmětu zakázky, 
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. Nebylo možné dostatečně zhodnotit přípravnou fázi veřejné zakázky. Nebyla dostatečně 

zdůvodněna potřeba vzhledem k rozsahu výdaje. 
2. Zadavatel v rámci vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem dle § 44 

odst. 6 ZVZ omezil možnost prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
2. Nebylo možné ověřit, zda zadávací dokumentace odpovídala ZVZ 
4. Při uzavírání dodatků k SoD nebylo postupováno podle ZVZ  
4. Nebylo možné ověřit, zda byla smlouva o dílo v souladu se zadávací dokumentací 
4. Nebylo možné ověřit, zda a jak byla realizace předmětu plnění kontrolována 
5. Nebylo možné ověřit, zda se vyskytly při předání díla vady a nedodělky, a zda byly 

odstraněny. 
5. Nebylo provedeno konečné vyhodnocení realizovaného předmětu zakázku, tj. zda naplnil 

očekávané potřeby a cíle v dostatečné kvalitě. 

 

Vyjádření Města Třinec Ze dne 17. 9. 2014. 

Fáze č. 1:  Popis nedostatku:  
 
Nebylo možné dostatečně zhodnotit přípravnou fázi veřejné zakázky. Nebyla dostatečně 
zdůvodněna potřeba vzhledem k rozsahu výdaje. 

 „ Nesouhlasíme s nepřesnou formulací v části II. Hlavní zjištění k Fázi 1. Žádáme o úpravu textu 
takto: „Nebylo možné dostatečně zhodnotit přípravnou fázi veřejné zakázky. Nebylo dostatečně 
doloženo zdůvodnění potřeby vzhledem k rozsahu výdaje.“  
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III. Případová studie: otázky a odpovědi 

1. Fáze přípravy veřejné zakázky 

 
Podklady: 
Popis projektu (1 neidentifikovatelná stránka) 
 
1. Byla doložena potřeba realizovat zakázku? /NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT 
Vzhledem k rozsahu zakázky bylo k dispozici velmi stručné zdůvodnění potřebnosti, ve kterém 
se konstatuje nedostatečné využívání volné plochy v intravilánu města a další chátrání, které 
danou plochu znehodnocuje.  
Není však např. uveden bližší popis plochy (výměra, konkrétnější plány se zástavbou a 
urbanistickým řešením plochy atp.) a nejsou známy konkrétní cíle předmětné zakázky. Chybí 
taktéž jakékoli ekonomické zdůvodnění potřebnosti provést demolice objektů, např. odhady 
škod plynoucí se znehodnocené plochy.  
Je zmíněn plán na zastavění plochy pro výrobní služby, dále je zmíněna snaha podpořit a urychlit 
vznik nové multifunkční haly v dané lokalitě a závěrem jsou zmíněny blíže nespecifikované 
investiční záměry města. 
   
2. Byly předloženy jiné způsoby řešení potřeb? / NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT  
 
3. Byla veřejná zakázka v souladu s cíli a strategiemi? / ANO 
Projekt je v souladu se strategickým plánem Města Třinec 2007 – 2013, daný plán však nebyl 
k dispozici.  
    
4. Byla určitým způsobem zdůvodněna hodnota za peníze? / NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT 
 
5. Byly alokovány potřebné prostředky před zadávacím řízením? / NEBYLO MOŽNO 

OVĚŘIT 
 
6. Měl zadavatel personálně zajištěnou realizace zadávacího řízení a dodávky? / NEBYLO 

MOŽNO OVĚŘIT 
Zadavatel nedodal bližší informace. Z dostupných informací bylo zřejmé, že zadavatel pro zadání 
a realizaci zakázky využil následující dodavatele. 
Externí dodavatelé služeb spojených s přípravou a realizací veřejné zakázky 
společnost IČ předmět plnění 

KAZUIST, spol. s r.o. 44743432 Administrace zadávacího řízení 

Třinecká projekce a. s. 47677741 Zpracování projektové dokumentace 

Třinecký Inženýring a. s. 25360051 Výkon TDI 

Mezi danými osobami a dodavatelem nebyly identifikovány žádné rizikové vazby. 
 
7. Byly vymezeny požadavky na dodavatele zakázky, typ a délku smluvního vztahu, 

způsob soutěže atp. vzhledem k potřebám a cílům projektu? / NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT 
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Vyjádření  Města Třinec ze dne 17.9.2014. 

„ Nesouhlasíme s negativními výroky u otázek č. 1,2,4,5,6 a 7 týkajících se Fáze přípravy zakázky. U 
citovaných otázek Fáze příprav zakázky uvádíte jednoznačné negativní stanovisko „NE“, aniž by 
tento závěr takto explicitně vyplýval z předložených informací/dokladů, což ostatně připouštíte i 
v komentářích k jednotlivým bodům. Žádáme o změnu negativního výroku u otázek č. 1,2,4,5,6,7 na 
„NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT“.  

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

dodržení hospodářské soutěže a zákonných povinností? 

 
Podklady: 
 Zadávací dokumentace, 
 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,  
 Usnesení rady č. 2011/1159 ze dne 21. 11. 2011, kterým se rada města Třinec schválila 

zadání výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně zadávací 
dokumentace, hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena, členů hodnotící komise a 
seznamu oslovených uchazečů, 

 Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky 209382 
 Profil zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/contract_display_40.html 
 
Právní předpisy: 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek, ve znění účinném do 31. 12. 2011 (dále již jen 

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

č. 276/2011 Sb.  
Pozn.: S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení bylo zahájeno dne 16. 12. 2011, 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. 12. 2011, 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 druh zadávacího řízení v souladu se zákonem 
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve 
výši 12.483.000,-Kč 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 podlimitní veřejnou zakázku. Dle ustanovení § 21 odst. 3 ZVZ mohl zadavatel za 
splnění podmínek § 25 ZVZ použít pro zadání veřejné zakázky zjednodušené podlimitní řízení.  
Podmínky pro užití zjednodušeného podlimitního řízení byly splněny. 
 
 
 

https://zakazky.trinecko.cz/contract_display_40.html


 

 6 

2. Splňovala písemná výzva k podání nabídky náležitosti stanovené zákonem?  
ANO / zadavatel dodržel zákonem požadované náležitosti písemné výzvy k podání 
nabídky  
 
3. Byl obsah zadávací dokumentace v souladu se zákonem?  

 
a) Dodržení stanovených lhůt pro podání nabídek dle § 39 ZVZ  
pravděpodobně ANO / lze odvodit od informací na profilu zadavatele, nelze však přímo 
ověřit. 
 
Na profilu zadavatele nelze ověřit, kdy byla zveřejněna výzva k podání nabídky. Počátek běhu 
lhůty pro podání nabídky je přitom vázán na zveřejnění výzvy k podání nabídky „vhodným 
způsobem“ (například na úřední desce), popřípadě na profilu zadavatele. Ke dni 1. 9. 2014 není 
na veřejně dostupném profilu zadavatele výzva k podání nabídky zveřejněna (zákon však 
takovou povinnost zadavateli nestanoví, neboť stačí, pokud výzva byla zveřejněna během lhůty k 
podání nabídek). Je možné, že takové informace lze na profilu zadavatele najít po zaregistrování 
uživatele. Vzhledem k tomu, že k registraci uživatele je striktně vyžadován elektronický podpis, 
který Oživení nevlastní, nebylo možné požadovanou informaci ověřit.  
Test zákonnosti:  
Dle § 39 odst. 3 písm. b), bod 2 ZVZ  nesmí být lhůta k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení kratší než 15 dní. Lhůta dle § 39 odst. 5 začíná běžet dnem následujícím po 
dni zahájení zadávacího řízení (zveřejnění výzvy k podání nabídek, viz výše). Podle informace z 
profilu zadavatele počala lhůta běžet 16. 12. 2011, lhůta k podání nabídek byla stanovena na 2. 1. 
2012., tedy lhůta k podání splňovala zákonem požadovaných 15 dní, byť většina lhůty připadla 
na vánoční svátky. Jsou-li pravdivé informace na profilu zadavatele, dodržel zadavatel zákonnou 
lhůtu pro podání nabídek. Ovšem datum zveřejnění výzvy k podání nabídek se nepodařilo ověřit. 

 
b) Povinné náležitosti zadávací dokumentace dle § 44 odst. 3 ZVZ  
NELEZ OVĚŘIT / Pro neúplnost poskytnutých dokumentů nelze učinit jednoznačný závěr 
o splnění povinných náležitostí zadávací dokumentace.  
Test zákonnosti:  
Ustanovení § 44 odst. 3 ZVZ obsahuje povinné obsahové náležitosti zadávací dokumentace, 
přičemž ustanovení § 44 odst. 4 obsahuje povinné náležitosti specifické pro stavební práce. V 
zadávací dokumentaci jsou uvedeny odkazy na projektovou dokumentaci stavby, soupis 
stavebních prací, návrh smlouvy o dílo a Všeobecné obchodní podmínky. Dále zadávací 
dokumentace obsahuje odkaz na 4 přílohy (Závazný text smlouvy o dílo včetně všeobecných 
podmínek, Technická dokumentace, Výkazy výměr, Formuláře pro zpracování nabídky). Přílohy 
zadávací dokumentace zadavatelem poskytnuty nebyly, byť z výzvy k podání nabídek je zřejmé, 
že zadávací dokumentace existuje v elektronické podobě (a v této podobě je zájemcům 
poskytována zdarma). 
 
c) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií dle § 44 odst. 3 písm. h) ZVZ - 
transparentnost hodnotících kritérií 
ANO / jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
d) Vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem dle § 44 odst. 6 ZVZ  
NE / zadavatel v rámci vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem 
dle § 44 odst. 6 ZVZ omezil možnost prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
 
Zadavatel v čl. 3.2 zadávací dokumentace stanovil, že podíl prací realizovaných subdodavateli 
může činit nejvýše 10% stavebních nákladů akce. Jinými slovy zadavatel požadoval, aby uchazeč 
sám realizoval minimálně 90% veřejné zakázky. 
Test zákonnosti:  
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Dle § 44 odst. 6 ZVZ účinného v době tvorby zadávací dokumentace si zadavatel mohl vyhradit 
požadavek, že určitá část plnění nesmí být plněna subdodavatelem. Pro úplnost je třeba dodat, 
že později bylo tzv. transparenční novelou citované ustanovení zákona zpřesněno tak, že část 
plnění musí být vymezena věcně (tedy nikoli procentně). 
S omezením subdodávek úzce souvisí také § 51 odst. 4 ZVZ, podle kterého je dodavatel oprávněn 
v chybějícím rozsahu prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a to za 
předpokladu, že v prokázaném rozsahu bude veřejnou zakázku dodavatel rovněž plnit pomocí 
subdodavatele.  
V případě veřejné zakázky města Třinec to znamená, že případně chybějící kvalifikaci lze 
prostřednictvím subdodavatele prokázat jen do výše 10% plnění veřejné zakázky, neboť větší 
účast subdodávek zadavatel výslovně zakázal. 
 
Výkladem rozsahu práva zadavatele na způsob omezení plnění zakázky pomocí subdodavatelů 
se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), viz rozhodnutí č.j.: ÚOHS- 
S430,446/2010/VZ-7942/2010/520/Ema  ze dne 29. 6. 2010, které nabylo právní moci dne 16. 
7. 2011, kdy ÚOHS konstatoval následující: ….“ realizaci plnění veřejné zakázky prostřednictvím 
subdodavatele lze omezit pouze vymezením určité části plnění, která nesmí být plněna 
prostřednictvím subdodavatele (viz § 44 odst. 6 zákona), nikoliv procentuálním omezením 
možnosti prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele. Při posuzování otázky 
oprávněnosti omezení prokazování kvalifikace subdodavatelem, mimo zákazu prokazování 
výslovně uvedených kvalifikačních předpokladů (§ 50 odst. 1 písm. a) a § 54 písm. a) zákona), je 
nutné tedy vycházet z ustanovení zákona, které sice zadavateli umožňují určit si určitou část 
plnění, která nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele a zároveň dává dodavatelům 
možnost prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele za podmínky, že předloží 
smlouvu, ze které mj. jiné vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. V šetřeném případě zadavatel omezil možnost prokazování kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele, aniž by mu k takovému postupu některé z ustanovení zákona 
dávalo prostor.“ 
 
Jelikož se v přezkoumávané zakázce jedná o obdobný postup zadavatele, lze vyslovit závěr, že 
zadavatel mohl porušit ustanovení § 6 zákona, kdy omezením možnosti prokazování kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatelů, čímž mohlo dojít ke skryté diskriminaci potenciálních 
dodavatelů. Uvedený postup zadavatele mohl mít vliv na počet podaných nabídek, neboť 
potenciální dodavatelé zvažují při podání nabídky svoje možnosti, tedy, zda jsou schopni zajistit 
plnění předmětu veřejné zakázky samostatně nebo ve spolupráci se subdodavatelem.  
 

Vyjádření  Města Třinec ze dne 17.9.2014. 

„ Nesouhlasíme s negativním výrokem a závěrem u otázky č. 3 písm. d) Fáze přípravy 
zadávacího řízení. V závěru komentáře k uvedenému bodu uvádíte, že (cit)“…lze vyslovit 
závěr, že zadavatel mohl porušit ustanovení § 6 zákona, kdy omezením možnosti 
prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů, čímž mohlo dojít ke skryté 
diskriminaci potenciálních dodavatelů. Uvedený postup zadavatele mohl mít vliv na počet 
podaných nabídek, neboť potenciální dodavatelé zvažují při podání nabídky svoje možnosti, tedy, 
zda jsou schopni zajistit plnění předmětu veřejné zakázky samostatně nebo ve spolupráci se 
subdodavatelem.“ S tímto závěrem nemůžeme souhlasit, jelikož omezení rozsahu plnění 
subdodavatelů bylo nastaveno v souladu se zákonem a nebylo diskriminační. Procentuální 
nastavení omezení subdodavatelů bylo v době realizace zadávacího řízení běžnou praxí. Možnost 
nastavení omezení prostřednictvím procentuálního vymezení potvrzuje mimo jiné změna zákonné 



 

 8 

úpravy, kdy dle nové transparentní novely zákona č.  137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“) již takovéto 
vymezení není možné a tudíž dle předchozí právní úpravy možné bylo. Účelem kvalifikace je 
zabezpečit, aby zadavatel uzavřel smlouvu s takovým dodavatelem, který je z ekonomického a 
technického hlediska schopen zakázku řádně a včas provést, že tedy disponuje takovými 
kapacitami, ukazateli a předpoklady, které zadavateli v maximální možné míře zaručí, že jde o 
zkušeného a odborně zdatného dodavatele. Na druhé straně zadavatel nevyloučil možnost 
prokázat část kvalifikace subdodavatelem tím, že uchazeč předloží smlouvu, ze které mj. vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 
kvalifikace. Protože kvalifikaci nelze jednoznačně převést na nějakou matematickou veličinu, podle 
které by se měřil rozsah subdodávky, není možné dovozovat z procentuálního omezení věcného 
plnění subdodavatelem omezení možnosti prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů. 
Potvrzením nediskriminační povahy tohoto omezení je v neposlední řadě skutečnost, že bylo 
podáno 7 nabídek.  Žádáme o přehodnocení stanoviska k uvedenému bodu a změnu negativního 
výroku na výrok „ANO“.   

 
e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady dle 
§ 54 ZVZ  
ANO / základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady nastaveny v 
souladu se zákonem - k možnému omezení možnosti prokázání kvalifikace subdodavatelem viz 
předchozí bod. 
 
f) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ  
ANO / ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady byly nastaveny v souladu se 
zákonem 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval doložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním v 
minimální výši 30 mil. Kč. Dále zadavatel požadoval předložení poslední zpracované rozvahy, ze 
které bude vyplývat, že běžná likvidita zájemce dosahuje nejméně hodnoty 1,2 a zároveň 
zadluženost zájemce dosahuje maximálně hodnoty 80%.  Konečně zadavatele požadoval 
prokázání obratu v posledních 3 účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky 
(stavební práce  - demolice), a to min. ve výši 37 mil. Kč v každém účetním období. 
 
Test zákonnosti:  
Možnost zadavatele požadovat po dodavateli ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
stanovené v § 55 ZVZ, tj. předložení pojistné smlouvy, údaje o rozvaze či 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.  
 
Jinou otázkou je posouzení, zda zvolené ekonomické parametry zároveň vyhověly požadavkům, 
které na zadavatele klade ustanovení § 6 ZVZ (zásada rovného přístupu a zákazu diskriminace). 
Pochybnosti v tomto smyslu vzbuzuje například výše požadovaného ročního obratu. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 12.483.000,-Kč bez DPH, přesto zadavatel 
požadoval prokázat roční obrat za demoliční práce v trojnásobné výši, konkrétně ve výši 37 mil. 
Kč ročně, a to za tři po sobě jdoucí účetní období.  
 
Vzhledem k rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který za jednoznačné 
porušení ZVZ považuje až případy, kdy požadovaný obrat převyšuje předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky 40 násobně (viz například rozhodnutí ÚOHS-S342/2010/VZ-
15781/2010/510/MGr ze dne 2. 12. 2010), jakož i s ohledem na skutečnost, že zadavatel i přes 
svůj způsob omezující požadavek obdržel sedm nabídek, nelze s jistotou tvrdit, že by stanovený 
požadavek skutečně ovlivnil počet podaných nabídek. 
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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 stavebních prací provedených 
dodavatelem za posledních 5 let, včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění. Zadavatel 
požadoval doložit realizaci nejméně pěti zakázek na demolice průmyslových objektů nebo 
objektů občanské vybavenosti, každou z nich ve finančním limitu nejméně 12 mil. Kč bez DPH. 
Dále zadavatel požadoval prokázat, že realizaci zakázky bude řídit osoba s autorizací ČKAIT v 
oboru pozemní stavby. Dále zadavatel požadoval, aby dodavatel předložil seznam nástrojů a 
pomůcek, které bude mít k dispozici k plnění zakázky a to v rozsahu 2ks demoličního rypadla s 
dosahem minimálně 15m, 2 ks demoličních nůžek na ocel, které splňují stanovené parametry 
(otevření čelistí min. 950mm, střižná síla min. 1700t) a konečně 2 ks demoličního kladiva 
(parametry: průměr nástroje min. 170 mm). Dále Zadavatel požadoval předložení platného 
certifikátu systému řízení jakosti od akreditované osoby a dále doklad o registraci v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. 
 
Test zákonnosti:  
Dle § 56 odst. 3, písm. a) ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních 
předpokladů požadovat seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let. Zadavatel tak 
dodržel zákonem požadovanou dobu 5 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 zakázky min. 12 mil. Kč pro každou 
zakázku, 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. 3 písm. a) vyhlášky 1 stanoveno, že zadavatel zadávající zakázku na stavební práce 
odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele, pokud 
požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.  V daném případě činí souhrnná finanční hodnota požadovaných významných 
veřejných zakázek pětinásobek. Jak bylo uvedeno výše, dotčená vyhláška 1 nebyla v rozhodné 
době účinná, avšak požadavek zadavatele na prokázání referencí ve zmíněném rozsahu mohl mít 
za následek nižší počet podaných nabídek. 
Dle § 56 odst. 3, písm. f) ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních 
předpokladů požadovat přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Požadovat konkrétní stroje je tedy 
sice možné, avšak při tak konkrétním zadání se zadavatel vystavuje riziku, že nedostojí 
podmínce § 6 ZVZ, tedy zásadě rovného přístupu a zákazu diskriminace. V tomto smyslu opět 
odkazujeme na vyhlášku č. 232/2012 Sb., která požaduje na zadavateli, aby takový požadavek 
odůvodnil. 
 
Pokud se týká požadavku na obornou způsobilost osoby, která bude řídit realizaci stavby (§ 56 
odst. 3, psím. c) ZVZ), nebyl s ohledem na stávající právní závěry Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže shledán v tomto ohledu rozpor se zákonem. 
Pokud se týká požadavku na certifikát systému řízení jakosti (§ 56, odst. 4 ZVZ) a požadavku na 
doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (§ 56 odst. 5 
ZVZ), je nutné říci, že tzv. „transparenční novela“ ZVZ, tedy zákon č. 55/2012 Sb., zrušil možnost, 
aby zadavatel na dodavatele kladl obdobné technické kvalifikační požadavky. V době zadání 
veřejné zakázky však zadavatel tuto možnost měl, byť i v tomto případě byl zároveň limitován § 
6 ZVZ. 
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4. Splnil zadavatel zákonné povinnosti uveřejnění?  
 

a) Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 ZVZ  
Zadavatel neměl povinnost zveřejnit předběžné oznámení 
 
b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 26 ZVZ 
NELZE OVĚŘIT, zda zadavatel dodržel zákonnou lhůtu k podání nabídek. 
    
Zadavatel zahájil zadávací řízení písemnou výzvou k podání nabídky adresovanou nejméně pěti 
zájemcům. Tuto výzvu k podání nabídek měl zadavatel zveřejnit vhodným způsobem, například 
na profilu zadavatele, minimálně po dobu běhu lhůty pro podání nabídky. Ke dni 1. 9. 2014 nelze 
ověřit, zda výzva k podání nabídek byla či nebyla vhodným způsobem zveřejněna. V současné 
době na veřejně dostupném profilu zadavatele výzva k podání nabídek zveřejněna není, blíže viz 
článek 3, písm. a) této studie. 
 
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.   
 
 
 
3. Fáze výběru dodavatele 

 
Podklady: 
 Protokol o otevírání obálek ze dne 3. 1. 2012 
 Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 3. 1. 2012 
 Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 6. 1. 2012 
 Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 16. 1. 2012 
 Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 23. 1. 2012 
 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 1. 2012 
 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 1. 2012 
 Usnesení rady města Třinec č. 2012/1381 ze dne 23. 1. 2012 o vyloučení uchazeče Březina, o 

výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem   
 Smlouva o dílo č. 2012/02/013/No, uzavřená mezi zadavatelem a sdružením MROZEK dne 

22. 2. 2012, včetně přílohy č. 1 – Všeobecní obchodní podmínky (ostatní přílohy nebyly 
poskytnuty) 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/013/No, uzavřená mezi zadavatelem a sdružením 
MROZEK, dne 7. 5. 2012, včetně změnového listu č. 1 a č. 2 

 Věstník VZ 
 
Právní předpisy: 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek, ve znění účinném do 31. 12. 2011 (dále již jen 

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

č. 276/2011 Sb.  
 
Test zákonnosti: 
1. Posouzení a hodnocení nabídek 
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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?  
(Posouzení nabídek dle § 76 ZVZ, hodnocení nabídek dle § 79 ZVZ, zpráva o posouzení a 
hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ)  
ANO / zadavatel postupoval v hodnocení nabídek podle zákona 
 
Do zadávacího řízení se přihlásilo sedm uchazečů, přičemž jedna z nabídek byla vyřazena pro 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V souladu se zákonem byla později vyřazenému uchazeči 
dána příležitost odůvodnit mimořádně nízkou nabídkovou cenu (nabízená cena tohoto uchazeče 
byla poloviční než druhá nejnižší nabízená cena).  
Test zákonnosti:  
Dle § 80 ZVZ musí zpráva o hodnocení nabídek obsahovat seznam posouzených nabídek, seznam 
nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, 
popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, 
popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení 
hodnotící komise.  
Předložená zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je složena z nakopírovaných zápisů z 
několika po sobě jdoucích zasedání hodnotící komise. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. Lze uzavřít, že zpráva o posouzení hodnocení nabídek obsahuje veškeré 
zákonem požadované informace. 
 
2. Splnil zadavatel zákonné požadavky při ukončení zadávacího řízení?  

 
a) Výběr nejvhodnější nabídky dle § 81 
ANO  
Dne 23. 1. 2012 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a dopisem ze dne 24. 1. 2012 
sdělil neúspěšným zájemcům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s § 81 odst. 3 
ZVZ. 
 
b) Uzavření smlouvy dle § 82 
ANO / zadavatel uzavřel smlouvu po lhůtě stanovené zákonem 
Smlouva o dílo byla mezi zadavatelem a sdružením MROZEK uzavřena dne 22. 2. 2012, přičemž 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno dne 24. 1. 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.  
 
V daném případě tedy lhůta k podání námitek uplynula nejdříve dne 9. 2. 2014. Nelze říci, kdy 
nejpozději uplynula lhůta k podání námitek, neboť nemáme k dispozici potvrzení o doručení 
oznámení jednotlivým neúspěšným uchazečům. Z dostupných informací lze mít za to, že 
smlouva byla uzavřena až po uplynutí lhůty po podání námitek, tedy v souladu se zákonem. 
 
c) Písemná zpráva zadavatele dle § 85 
zadavatel neměl povinnost vypracovat písemnou zprávu zadavatele 
 
3. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle ZVZ?  
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a) povinnost uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek 
ANO / zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě stanovené 
zákonem 
Podle informací z Věstníku VZ byl formulář oznámení o zadání zakázky odeslán 13. 3. 2012. 
Smlouva o dílo byla uzavřena 22. 2. 2012. Dle § 83 ZVZ je povinen zadavatel do 48 dnů od 
uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. 
 
b) uveřejnění na profilu zadavatele 
Zadavatel neměl povinnost uveřejnit písemnou zprávu zadavatele na profilu zadavatele 
 
 
 
4. Fáze realizace předmětu zakázky 

 
Podklady: 
 Smlouva o dílo č. 2012/02/013/No, uzavřená mezi zadavatelem a společností MROZEK, a.s. 

dne 22. 2. 2012 včetně přílohy č. 1 – Všeobecní obchodní podmínky (ostatní přílohy 2-4  
nebyly zadavatelem poskytnuty) 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/013/No, uzavřená mezi zadavatelem a společností 
MROZEK, a.s. dne 7. 5. 2012, včetně změnového listu č. 1 a č. 2 

 Usnesení rady města Třinec č. 2012/1381 ze dne 23. 1. 2012 o vyloučení uchazeče Březina, o 
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem   

 Usnesení rady města Třinec č. 2012/1669 ze dne 17. 4. 2012 o uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 2012/02/013/No 

 profil zadavatele 
 Věstník VZ 
 
Právní předpisy: 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek, ve znění účinném do 31.3.2012 (dále již jen „ZVZ“)   
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 14.7.2011 
 
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?  
NELZE OVĚŘIT / zadavatel neposkytl přílohy zadávací dokumentace (technická dokumentace, 
výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo a Všeobecné obchodní podmínky).  Nelze učinit jednoznačný 
závěr o souladu uzavřené smlouvy s obsahem zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel neposkytl přílohy k zadávací dokumentaci, a proto nelze porovnat znění například 
smlouvy o dílo dle zadávací dokumentace a text uzavřené smlouvy. Stejně tak nelze porovnat, 
zda Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, jsou shodné 
se zněním Všeobecných obchodních podmínek v zadávací dokumentaci. 
 
2. Byl obsah smlouvy v souladu se zákonem? Odpovídala smlouva svým zpracováním (z 

hlediska detailnosti, nastavení práv a povinností) předmětu a hodnotě veřejné 
zakázky? 
ANO / smlouva byla v souladu se zákonem, obsahovala detailní a vyvážené podmínky  
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Test zákonnosti:  
Náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku v tehdejším znění.  K posouzení vhodného obsahu smlouvy lze dále vycházet z 
vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 
práce (dále jen „vyhláška 2“), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a 
účinná. Přičemž všeobecné obchodní podmínky obsahovali náležitosti požadované vyhláškou 2, 
Obsah smlouvy a její soulad se zákonem lze hodnotit jen částečně, protože zadavatel nedodal 
všechny přílohy smlouvy o dílo, ač dle znění smlouvy tvoří její nedílnou součást (chybí zejména 
nabídka uchazeče včetně vyplněného výkazu výměr, ač smlouva o dílo na nabídku uchazeče 
výslovně odkazuje). Kladně lze hodnotit detailní a vyvážené Všeobecné obchodní podmínky, 
které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo. 
 
 
3. Byly ke smlouvě uzavřeny dodatky? ANO 

Bylo postupováno v souladu se ZVZ? NE  
 
Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 7. 5. 2012 Dodatek č. 1, kterým došlo ke sjednání více prací ve 
výši 329.768,15 Kč a zároveň ke sjednání méně prací ve výši 332.220,21 Kč. Uzavřeným 
dodatkem tak dohodou smluvních stran došlo ke snížení celkové ceny díla o částku 2.452,- Kč. 
Uzavření dodatku ke smlouvě schválila rada města usnesením č. 2012/1669 ze dne 17. 4. 2012. 
Z usnesení rady města však nevyplývá, že by pro uzavření dodatku byl zvolen jakýkoli druh 
zadávacího řízení. Rovněž z poskytnutých dokladů, ani z veřejně dostupných informací 
nevyplývá, že by zakázka na vícepráce byla náležitě zadána. 
Test zákonnosti: § 23, odst. 7 ZVZ stanoví, za jakých podmínek lze dodatečné stavební práce 
zadat v jednacím řízení bez uveřejnění.  
Je možné, že podmínky pro zadání zakázky v tomto typu řízení byly splněny, avšak z dostupných 
informací je zřejmé, že veřejná zakázka na vícepráce v hodnotě 329.768,15 Kč byla zadána mimo 
jakékoli zadávací řízení, tedy i mimo jednací řízení bez uveřejnění. Nesprávný postup zadavatel 
zvolil zřejmě proto, že částku vydanou na vícepráce ponížil o částku, kterou naopak „ušetřil“ na 
méně pracích. Takový postup však zákon neumožňuje, viz například rozhodnutí Č. j.: ÚOHS-
S304/2011/VZ-17211/2011/520/EMa ze dne 1. 2. 2012: „při kalkulaci předpokládané hodnoty 
však nelze kalkulovat úhrnem méněpráce a vícepráce, neboť novou veřejnou zakázkou jsou 
pouze vícepráce, které nebyly zadavatelem v původní veřejné zakázce vymezeny“. 
 

Vyjádření  Města Třinec ze dne 17.9.2014. 

„ Nesouhlasíme s negativním výrokem u otázky č. 3 Fáze realizace zakázky.  V komentáři 
mimo jiné uvádíte, že (cit) „Je možné, že podmínky pro zadání zakázky v tomto typu řízení byly 
splněny, avšak z dostupných informací je zřejmé, že veřejná zakázka na vícepráce v hodnotě 
329.768,15 Kč byla zadána mimo jakékoli zadávací řízení, tedy i mimo jednací řízení bez 
uveřejnění. Nesprávný postup zadavatel zvolil zřejmě proto, že částku vydanou na vícepráce ponížil 
o částku, kterou naopak „ušetřil“ na méně pracích.“  Při stanovení předpokládané hodnoty 
dodatečných prací nedošlo k zápočtu více a méně prací. Veřejná zakázka na vícepráce byla zadána 
jako veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s platnou směrnicí Města Třinec, která upravovala 
postup zadávání zakázek. Žádáme o přehodnocení stanoviska k uvedenému bodu a změnu 
negativního výroku na „ANO“.  
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4. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění na profilu zadavatele? 
ANO / zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele informace dle § 147 a to částečně i nad 
rámec své zákonné povinnosti 
 
Povinnost uveřejnit smlouvu, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů zavedla v § 
147a až tzv. „transparenční novela“, zákona č. 55/2012 Sb., a to od 1. 4. 2012. Vzhledem ke 
skutečnosti, že smlouva o dílo byla uzavřena již 22. 2. 2012, nebyl zadavatel povinen tuto 
smlouvu zveřejnit. Ostatní listiny, zejména dodatek ke smlouvě o dílo, který byl uzavřen až po 
účinnosti novely ZVZ, by však dle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže měl 
zadavatele zveřejnit, blíže viz rozhodnutí ÚOHS S 112/2013: „pokud dojde k uzavření smlouvy 
na veřejnou zakázku po 1. 4. 2012 (po účinnosti novely), musí zadavatel na svém profilu 
uveřejnit uzavřenou smlouvu, a to bez ohledu na to, kdy byla veřejná zakázka vyhlášena (zda 
před nebo po 1. 4. 2012). Rozhodující je datum uzavření smlouvy.“ 
 
Zadavatel na profilu zadavatele zveřejnil 16. 5. 2013 smlouvu o dílo včetně jedné ze čtyř příloh 
(ač nebyl povinen smlouvu zveřejnit). Dále zadavatel v souladu se zákonem zveřejnil dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo, výši skutečně uhrazené ceny a prohlášení dodavatele, že subdodavatelské 
služby nepřekročili hranici 10 %. Zadavatel uveřejnil informace ve lhůtách dle ZVZ. 
 
5. Byla realizace předmětu zakázky náležitě kontrolována? 
NE / zadavatel neposkytl žádné informace o provedených kontrolách 
 

Vyjádření  Města Třinec ze dne 17.9.2014. 

„Nesouhlasíme s negativním výrokem u otázky č. 4 Fáze realizace zakázky. 
Jak vyplývá z přehledu externích dodavatelů pro fázi přípravy a realizace zakázky, kterou 
uvádíte u otázky č. 6 ve Fázi přípravy zakázky, byla kontrola realizace předmětu zakázky 
řádně zajištěna výkonem technického dozoru investora smluvním dodavatelem Třinecký 
inženýring, a.s. Žádáme o přehodnocení stanoviska k uvedenému bodu a změnu 
negativního výroku na výrok „ANO.“   
 
 
 
5. Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání 

 
Podklady: 
Protokol o předání a převzetí díla ze dne 22. 3. 2012 (dokument není úplný, chybí soupis vad a 
nedodělků) 
Seznam faktur - MROZEK, a.s. – jediná faktura č. 20110916, datum vystavení 6. 4. 2012, 
uhrazeno 4. 5. 2012 
 
1. Odpovídají výsledky realizace úvodnímu zadání? / NELZE OVĚŘIT 
Dílo bylo dokončeno, předáno a převzato v termínu dle smlouvy o dílo, a to dne 22. 3. 2012. Dle 
předávacího protokolu bylo dílo předáno se soupisem vad a nedodělků, avšak tuto přílohu 
zadavatel nedodal, byť dle protokolu činila jeho nedílnou součást. V protokolu o předání a 
převzetí díla dále chybí dohoda o způsobu a termínu odstranění vad, byť dle Všeobecných 
obchodních podmínek je v případě existence vad povinnou náležitostí protokolu. Za objednatele 
protokol o předání a převzetí věci podepsal pan Tvardek, který byl smlouvy o dílo oprávněn 
jednat za zadavatele ve věcech technických. 
Skutečně uhrazená cena díla 14.697.057,60 včetně DPH odpovídá ceně díla dle nabídky uchazeče 
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a dle smlouvy o dílo 14.700.000,- Kč, včetně DPH. 
 
2. Bylo provedeno konečné vyhodnocení realizované zakázky, (zda bylo dosaženo 

stanovených cílů a potřeb, harmonogramu, nákladů a kvality dodání)? / NE 
Zadavatel žádným způsobem nevyhodnotil realizaci zakázky. 


