
                                                                                                      č.
M a t e r i á l
pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 30. 06. 2015

Název materiálu:         Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální 
                                    služby pro město Prostějov“
  
                                                            
Předkládá:                   Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora (předseda pracovní skupiny pro 
                                    přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky)

Návrh usnesení:

Rada města Prostějova
1)   b e r e   n a   v ě d o m í
informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – 
„Komunální služby pro město Prostějov“   

a

2)  r e v o k u j e 
usnesení  Rady města Prostějova  č. 5454 ze dne 26.05.2015  

a 

3)  u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální 
služby  pro  město  Prostějov“  zpracovat  zadávací  dokumentaci  veřejné  zakázky  na  čtyři 
samostatné a odděleně soutěžené okruhy služeb:

    - správa a údržba komunikací a čištění města
    - správa a údržba zeleně a hřbitovů
    - správa a údržba veřejného osvětlení
    - nakládání s odpady
  

Důvodová zpráva:

Pracovní skupina pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – Komunální služby 
pro město Prostějov“ na základě nových zjištění předkládá Radě města Prostějova informaci a návrh 
na další postup administrace této zakázky.
S ohledem na skutečnost, že v měsíci červnu 2015 byla vydána ČTK zpráva o uložení pokuty městu 
Nejdek za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejné zakázky na technické služby, 
považujeme  za  nezbytné  informovat  RMP  o  možných  rizicích  stávajícího  schváleného  modelu 
zadávacího řízení a navrhujeme přehodnotit převažující názor na zadání komunálních služeb v rámci 
jediné zakázky.

Právní stav otázky soutěžení komunálních služeb, tak, jak byl znám ke dni, kdy Rada města Prostějova 
schválila postup zadávacího řízení ve smyslu koncentrace všech služeb do jediného zadávacího řízení, 
doznal významné změny, kterou nebylo možné s     ohledem na předchozí praxi veřejných zadavatelů a   
absenci příslušných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) s     odpovídající   
mírou jistoty předvídat.
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ÚOHS začátkem června 2015 uložil městu Nejdek pokutu 750.000,- Kč, neboť v tendru na komunální 
a technické služby došlo k vymezení předmětu plnění příliš široce, čímž byla porušena zásada zákazu 
diskriminace  a  okruh  uchazečů  schopných  plnit  takto  vymezenou  zakázku  byl  značně  omezen. 
Existenci, byť prozatím nepravomocného rozhodnutí potvrdil ČTK  mluvčí ÚOHS. Město do jedné 
zakázky shrnulo svoz a likvidaci odpadu a zimní a letní údržbu silnic, aniž by zakázku rozdělilo na 
části dle okruhů služeb.
Po prostudování  zpřístupněné zadávací  dokumentace  v dané zakázce bylo  odd.  veřejných  zakázek 
shledáno ještě několik dalších potenciálně diskriminačních podmínek (detailní požadavky na technické 
vybavení poskytovatele služeb, požadavek uzavření smlouvy na 20 let a další). Těmito se však již 
ÚOHS nezabýval, neboť zadávací řízení od počátku označil jako chybné.
Vedení města Nejdek obhajovalo svou pozici mimo jiné tvrzením, že pouze navazovalo na předchozí 
model těchto služeb (shodně i náš případ). Proti zmíněnému rozhodnutí podá vedení města Nejdek 
rozklad.  Lze však předpokládat, že prvostupňové rozhodnutí ÚOHS bude potvrzeno (s tím, že lze 
očekávat  snížení  výše  pokuty  ve  druhostupňovém rozhodnutí  ÚOHS)  a  v dohledné  době  nabyde 
právní moci. Dle vyjádření mluvčího ÚOHS má totiž pokuta, uložená ve zmíněné výši (dle zákona 
může dosahovat až 50 mil. Kč), sloužit jako preventivní opatření.

Ze  strany  statutárního  města  Prostějova,  jakožto  veřejného  zadavatele,  nedošlo  k     tomuto  dni   
k     žádnému  pochybení  ve  věci  právního  stavu  posuzování  rizik  výběrového  řízení  na  komunální   
služby. Byla vyhodnocena veškerá aktuálně známá fakta, kdy shledané výhody jediného poskytovatele 
komunálních  a  technických  služeb výrazně  převažovaly nad možnými  riziky takovéhoto tendru a 
městu a jeho obyvatelům by přinesly velké výhody. V minulosti, tj. do r. 2013 proběhlo v ČR několik 
veřejných zakázek na technické služby (např. Kopřivnice, která tyto služby shrnula pod jediné řízení), 
všechny bez postihů ze  strany kontrolních orgánů.  První  posuzované a  sankcionované řízení  před 
ÚOHS bylo  až  výše  uvedené  ve  věci  zakázky města  Nejdek.  Zadavatel  nemohl  mít  informaci  o 
probíhajícím řízení k     dispozici dříve, neboť ÚOHS nebyl až doposud povinen zveřejňovat doposud   
nepravomocná  rozhodnutí,  ani  informace  o  probíhajících  řízeních. (Aktuálně  se  právě  touto 
problematikou zabýval Krajský soud v Brně a vydal rozhodnutí, v němž napadá právní praxi ÚOHS,  
který ztěžuje právní jistotu zadavatelům tím, že příliš neposkytuje výkladová stanoviska a některá svá  
pravomocná  rozhodnutí  zveřejňuje  až  s velkým  zpožděním.  Na  žádost tak  ÚOHS  bude  muset  
poskytovat informace o průběhu a nepravomocném výsledku neveřejných správních řízení. Dosavadní  
praxe  ÚOHS  znemožňovala  předvídatelnost  rozhodování  úřadu a  tím  i  na  právo  na  obhajobu  
účastníků řízení a dalších subjektů.) 

S ohledem na výsledky posouzení veškerých nově dostupných informací je značně pravděpodobné, že 
prvostupňové rozhodnutí ÚOHS bude potvrzeno a nabyde právní moci. Ač není možné předvídat, kdy 
k tomuto  dojde,  zásada legitimního  očekávání  rozhodovací  praxe ÚOHS byla  již  nepravomocným 
rozhodnutím narušena a nelze se tak spoléhat na předchozí výklad a praxi veřejných zadavatelů a 
vyčkávat  tak  s rozhodnutím  o  dalším  postupu.  V     souladu  s     aktuálním  zněním  (prozatím   
neimplementovaných) právních předpisů Evropské unie je tak nezbytné zcela upřednostnit ochranu 
antidiskriminační  zásady při  výběru  poskytovatele  služeb  na  úkor  případných  negativních dopadů 
v     realizační fázi zakázky (koordinace 4 různých poskytovatelů), tak aby nedošlo k     narušení pravidel   
hospodářské soutěže. 

Dále se domníváme, že zmíněné rozhodnutí ÚOHS nebude mít vliv na zadávací řízení zahájená před 
účinností nové evropské směrnice (tj. případy měst Kopřivnice a další), ale případně se přímo dotkne 
již řízení zahájených od r. 2014. 

Pracovní  skupina  doporučuje  (i  bez  zjištění  předchozího  pochybení)  revokaci  předchozího 
usnesení  Rady  města  Prostějova  ve  věci  předmětné  veřejné  zakázky  a  navrhuje  rozčlenění 
souboru  technických  služeb  na  čtyři  oblasti  a  tyto  soutěžit  v samostatných  oddělených 
zadávacích řízeních:

- správa a údržba komunikací a čištění města
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- správa a údržba zeleně a hřbitovů
- správa a údržba veřejného osvětlení
- nakládání s odpady

V případě,  že  nedojde  k řádnému  vysoutěžení  poskytovatele  některé  ze  služeb  včas  (=  krizová 
situace), doporučujeme využít možnosti uzavřít dodatek ke smlouvě se stávajícím poskytovatelem na 
základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách – 
krajně naléhavý případ. Podmínka, že si zadavatel svým jednáním tuto situaci nezpůsobil sám je zde 
zcela naplněna a situace by nepředstavovala významné riziko.

Prostějov:          22. 06. 2015

Za správnost odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí odboru OSÚMM, člen pracovní skupiny

Zpracovali:      Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku města OSÚMM, 
            člen pracovním skupiny 

                         RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí oddělení veřejných zakázek  OKT, 
            člen pracovní skupiny

                         Mgr. Monika Kašparová, referentka oddělení veřejných zakázek  OKT
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