
 

 

 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

třída Kpt. Jaroše 7 

604 55 Brno 

 

Prostřednictvím veřejné datové sítě 

 

V Praze dne 16. 10. 2015 

 

 

Věc: Podnět k přezkoumání úkonů zadavatele 

 

 

 

Vážení, 

 

obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

SAKO Brno, a.s., IČ 60713470, sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno (dále jen 

„Zadavatel“ nebo též „SAKO“).   

 

Zadavatel nejednal v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a svým postupem naplnil znaky správního deliktu dle ust. § 

102 odst. 1 písm. a) ZVZ. Tento podnět odůvodňuje oznamovatel níže. 

 

 

 

I. 

Vylíčení skutkového stavu 

 

Zadavatel jako zhotovitel uzavřel se společností .A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, sídlem 

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 jako objednatelem (dále jen „ASA“) v roce 2010 smlouvy o 

dodávkách a převzetí spalitelného materiálu č. 400053, č. 410053 a č. 420053. Tyto smlouvy byly 

v průběhu následujících let postupně aktualizovány.  

 

V těchto smlouvách byl stanoven závazek společnosti ASA dodat a závazek společnosti SAKO 

převzít ve smlouvě specifikovaný odpad. Společnost SAKO se dále zavázala ve vztahu 

k převzatému odpadu zajistit jeho energetické využití, případně zajistit jeho odstranění (článek č. 

I. předmětných smluv).  

 

Dle článku II. odst. 9) předmětných smluv se společnost ASA zavazuje nepřesáhnout celkovou 

maximální měsíční hmotnost dodávaného odpadu uvedenou v příloze č. 1 předmětných smluv (pro 

každý měsíc v období let 2010-2014 byla stanovena maximální hmotnostní hranice dodávaného 
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odpadu). Za každou tunu dodaného odpadu je objednatel, společnost ASA, povinen zaplatit 

zhotoviteli, společnosti SAKO, smluvenou úplatu. 

 

Do tohoto okamžiku nespatřuje oznamovatel v počínání Zadavatele žádné pochybení. Nicméně 

v návaznosti na shora uvedené smlouvy č. 400053, č. 410053 a č. 420053 o dodávkách a převzetí 

spalitelného odpadu uzavřely tytéž smluvní strany smlouvy o přepravě, ve kterých však tentokrát 

vystupuje společnost SAKO v pozici objednatele a společnost ASA v pozici zhotovitele. 

 

Dle smluv o přepravě se společnost SAKO zavazuje společnosti ASA za provádění služeb dle 

těchto smluv platit přepravné. Jinými slovy se společnost SAKO zavazuje platit za dopravu odpadu 

nad stanovené měsíční maximum, a to fixní částku za každou tunu odpadu navíc (viz čl. IV. smluv 

o přepravě). Předmětné smlouvy o přepravě byly uzavírány vždy na jeden měsíc, a to po dobu čtyř 

let (2010-2014).1  

 

II. 

Pochybení Zadavatele 

 

Zadavatel2 při uzavírání smluv o přepravě nepostupoval v souladu se ZVZ, když tyto 

smlouvy v průběhu sledovaného období let 2010-2014 uzavíral zcela mimo režim zákona o 

veřejných zakázkách. Přitom však plnění dle smluv o přepravě naplňuje definiční znaky 

veřejných zakázek dle ust. § 7 odst. 1 ZVZ, a sice „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na 

základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné 

poskytnutí dodávek či služeb…“ 

 

Nemůže obstát ani případná argumentace Zadavatele, že se jedná o zakázky malého rozsahu ve 

smyslu ust. § 12 odst. 3 ZVZ, čímž by se Zadavatel dle ust. § 18 odst. 5 vyhnul povinnosti zadávat 

veřejné zakázky podle ZVZ. Je tomu tak z důvodu, že předmět daných veřejných zakázek 

přesáhl zákonem stanovené limity pro zakázky malého rozsahu, a to zejména v letech 2012 

a 2013, kdy zákonem stanovená horní hranice činila u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby částku ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Dle informací poskytnutých Zadavatelem oznamovateli dopisy ze dnů 8.8.2014 a 13.10.2014 byl 

celkový souhrn jednotlivých poskytnutých plnění v roce 2012 ve výši 1.196.908,- Kč a v roce 

2013 dokonce ve výši 1.742.976,- Kč (údaje za rok 2014 nemá oznamovatel kompletní, nicméně 

i zde lze předpokládat překročení zákonného limitu pro zakázky malého rozsahu, protože jen za 

měsíce leden až březen činilo Zadavatelem poskytnuté plnění částku ve výši 753.855,- Kč). 

 

Zadavatel nejenže nepostupoval v režimu ZVZ, ač tak učinit měl, ale navíc úmyslně dělil předmět 

veřejné zakázky, aby se vyhnul shora uvedeným zákonným limitům. Takové počínání však je 

                                                        
1 Smluvní vztahy pravděpodobně pokračovaly i nadále, nicméně oznamovatel má informace pouze za uvedené 
období. 
2 Společnost SAKO je veřejným zadavatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) bod 2., když jediným akcionářem této 
společnosti je statutární město Brno, IČ: 449 92 785, sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 
Brno. 
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v rozporu s ust. § 13 odst. 3 ZVZ, dle kterého „Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky 

tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto 

zákoně.“ 

 

Tím, že Zadavatel neprovedl součet jednotlivých dílčích plnění, porušil i ust. § 13 odst. 8 ZVZ, 

protože „Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty 

obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního 

období.“3 Opakovaná totožná plnění spočívající v pravidelných dodávkách (přepravě) odpadu 

naplňují beze sporu znaky obdobných spolu souvisejících dodávek či služeb tak, jak je 

předpokládá shora citované zákonné ustanovení. Zadavatel měl tedy povinnost sečíst 

předpokládané hodnoty těchto plnění a podle toho dále postupovat v souladu se ZVZ, což 

však neučinil. 

 

Odhlédnuto od toho, o jaký druh veřejné zakázky se jedná, měla by být skutečnost, zda se jedná o 

jednu veřejnou zakázku, posuzována z hlediska toho, zda předměty veřejných zakázek nevykazují 

znaky místní, časové, věcné, funkční, urbanistické, technologické či ekonomické souvislosti. 

Zadavatel musí při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky vzít v potaz všechna výše 

uvedená hlediska a rovněž objem všech pořizovaných obdobných dodávek či služeb. 

Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud: „…pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch 

zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je 

rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem 

totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož 

zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové 

plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku podle ZVZ…“4 

K nedělitelnosti souvisejícího plnění judikoval dále Nejvyšší správní soud: „…zadáním jedné 

veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, nutno rozumět i souhrn 

jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu 

úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo 

technologických.“5 

Na základě shora uvedeného je zřejmé, že Zadavatel musí při zvažování toho, zda se jedná o jednu 

či více veřejných zakázek, přihlédnout k věcným časovým a funkčním souvislostem 

poskytovaného plnění. Veškerá pochybení jdou pak na účet Zadavatele. 

Obecně lze uzavřít, že žádná veřejná zakázka nesmí být rozdělena za účelem vyhnutí se aplikace 

režimu ZVZ. K tomu lze odkázat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 

„Zadavatel porušil zákaz stanovený v ust. § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné 

zakázky, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonem stanovený finanční limit pro 

podlimitní veřejnou zakázku. Uvedeným postupem zadavatel způsobil, že předmět veřejné zakázky 

byl v rozporu se zákonem rozdělen na veřejné zakázky malého rozsahu, které zadavatel není 

                                                        
3 Pro úplnost oznamovatel dodává, že nelze uplatnit výjimku dle ust. § 13 odst. 8 věta druhá, protože jednotková cena 

plnění v průběhu účetního období nebyla proměnlivá. Naopak byla stanovena pevnou částkou za každou dodanou 

tunu odpadu.  
4 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6.12.2011, sp. zn. 62 Af 54/2010. 
5 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.6.2007, sp. zn. 2 Afs 198/2006.  
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povinen zadávat postupem podle zákona, čímž se vyhnul povinnosti zadat veřejnou zakázku na 

realizaci energetických opatření v některém z odpovídajících zadávacích řízení postupem podle 

zákona.“ 6 

Pro úplnost lze konstatovat, že i kdyby hodnota poskytnutého plnění nepřesáhla limity stanovené 

pro zakázky malého rozsahu a bylo by tak předmětné smlouvy o přepravě možné uzavřít mimo 

režim ZVZ, došlo k porušení ust. § 18 odst. 5 ZVZ věta za středníkem, protože Zadavatel porušil 

základní zásady uvedené v ust. § 6 ZVZ, když tento uzavřel zmiňované smlouvy o přepravě se 

společností ASO bez jakéhokoliv náznaku hospodářské soutěže.  

 

 

III. 

Závěr 

 

Na základě shora uvedeného je zřejmé, že Zadavatel porušil hned několik ustanovení ZVZ, když 

bez zadávacího řízení uzavřel smlouvy s konkrétním dodavatelem. Zadavatel porušil 

zejména ust. § 6, § 13 odst. 3, § 13 odst. 8 a § 18 odst. 5 ZVZ. Svým počínáním tak Zadavatel 

naplnil znaky správního deliktu ve smyslu ust. § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ. 

 

Výkon dohledu nad dodržováním ZVZ včetně prováděcích předpisů, při kterém se přezkoumává 

zákonnost úkonů zadavatelů s cílem zajistit zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace, je v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z výše 

uvedených důvodů podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o udělení pokut za správní delikty Zadavatele podle § 

120 odst. 1 písm. a) ZVZ. 

 

 

 

 

Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 

 

S pozdravem    

 

        
                                                                                       

                                                                                                              Oživení, o. s.  

                      Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 

 
Přílohy: 
 

                                                        
6 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 8. 2008, sp. zn. S182/2008/VZ-14263/2008/540-Zaj. 
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1. Smlouva o dodávkách a převzetí spalitelného materiálu č. 400053 včetně dodatků 

2. Smlouva o dodávkách a převzetí spalitelného materiálu č. 410053 včetně dodatků 
3. Smlouva o dodávkách a převzetí spalitelného materiálu č. 420053 včetně dodatků 
4. Měsíční smlouvy o přepravě za sledované období 
5. Přehled poskytnutého plnění na základě smluv o přepravě 

6. Dopis Zadavatele ze dne 13. 10. 2014 – odpověď na infožádost  
7. Dopis Zadavatele ze dne 8. 8. 2014 – odpověď na infožádost  

 


