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M a t e r i á l
pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 12. 05. 2015

Název materiálu:         Informace o průběhu přípravy 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  
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“   

Důvodová zpráva:

Rada města  Prostějova svým Usnesením č.  5065 z 5.  schůze Rady města  Prostějova,  konané dne 
20.01.2015, zřídila pracovní skupinu pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – 
„Komunální služby pro město Prostějov“, jelikož k 31. 12. 2016 končí platnost Smlouvy pro správu,  
provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb se společností 
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., která pro město zajišťuje komunální služby. 
Pracovní skupina zahájila činnost dne 12.02.2015, kdy proběhla první  porada, na které byli členové 
pracovní skupiny seznámeni se základními informacemi a byl stanoven časový harmonogram přípravy 
veřejné zakázky, který uvádíme níže.

Harmonogram přípravy zadávací dokumentace VZ – „Komunální služby pro město Prostějov“

- do 28. 2. 2015 zpracovat položkové rozpočty činností - splněno
- do 30. 4. 2015 zpracovat popis a obsah pracovní operace pro položkové rozpočty činností -splněno
- do 30. 6. 2015 zpracovat odbornou a technickou textovou část smlouvy jednotlivých oblastí správy a 
   údržby majetku města 
- do 30. 7. 2015 zpracovat všechny odborné přílohy smlouvy  
- do 30. 7. 2015 zpracovat kvalifikační požadavky na zhotovitele 
- do 30. 8. 2015 zpracovat a zkontrolovat finální znění smlouvy  
- od 1. 10. 2015 předání podkladů na odd. veřejných zakázek pro zpracování zadávací dokumentace 
- od 1. 10. 2015 – do 31. 12. 2015 zpracování zadávací dokumentace a příprava vyhlášení VZ 
- leden 2016 vyhlášení veřejné zakázky

Současně byl vydán úkol Odboru správy a údržby majetku města (dále OSÚMM) a oddělení veřejných 
zakázek  (dále  OVZ)  Odboru  kancelář  tajemníka,  zpracovat  základní  informace  a  analýzu  pro 
vyhlášení veřejné zakázky (viz přílohy č.1 a č.2).
Na  základě  vyhodnocení  těchto  materiálů  předkládá  pracovní  skupina  Radě  města  Prostějova 
informaci o možných variantách zadání této významné veřejné zakázky.

Možné varianty zadání veřejné zakázky:
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1) jedno zadávací řízení na jediného dodavatele veškerých komunálních služeb (zachování modelu 
    technických služeb)

2) jedno zadávací řízení s umožněním dílčích plnění jednotlivých stávajících okruhů služeb několika 
    dodavateli (jedno zadávací řízení, ale členěné na části)

3) několik zadávacích řízení dle spojených okruhů služeb (např. spojit oblast „čištění města“ a 
  „komunikace“,  případně oblasti „hřbitovy“ a „zeleň“, samostatně řešit odpady apod.). Každou ze 
spojených oblastí služeb by pak zajišťoval jeden dodavatel.

Dále  uvádíme,  že  u  významné  veřejné  zakázky  v souladu  s ustanovením  §  156  zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, schvaluje Zastupitelstvo města Prostějova 
odůvodnění zakázky.  

Toto odůvodnění musí obsahovat zdůvodnění   
a) účelnosti veřejné zakázky, 
b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady uchazeče, 
c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele, 
d)  stanovení  základních  a  dílčích  hodnotících  kritérií  a  způsobu  hodnocení  nabídek  ve  vztahu  k 
potřebám veřejného zadavatele.
Schválení tohoto odůvodnění zastupitelstvem je podmínkou zahájení zadávacího řízení. 

Dále  uvádíme,  že  je  připravován  nový  zákon  o  veřejných  zakázkách.,  který  bude  transponovat 
evropské směrnice o zadávání zakázek do českého právního řádu a zřejmě posílí ochranu hospodářské 
soutěže.  Nový  zákon  bude  přijat  pravděpodobně  počátkem  roku  2016  s  účinností  nejpozději  k 
1.4.2016  Vzhledem k tomu, že se zahájením řízení nelze čekat do doby účinnosti nového zákona, jejíž 
termín dnes není přesněji znám, a faktu, že zákon bude obsahovat nové instituty,  které by s ohledem 
na  jejich  chybějící  dostatečný  výklad  příslušnými  orgány  mohly  zahájení  řízení  veřejné  zakázky 
zkomplikovat, pokládáme za vhodné zahájit zadávací řízení v době platnosti stávajícího zákona.  

V souvislosti  s postupem dle výše uvedeného harmonogramu přípravy zadávací dokumentace bude 
nutné, aby Rada města Prostějova do 30.07.2015 rozhodla o dalším postupu a variantě zadání veřejné 
zakázky, včetně termínu zahájení zadávacího řízení, s ohledem na předpokládanou délku zadávacího 
řízení a také předpokládanou platnost nového zákona. 

Poznatky z konference věnované veřejným zakázkám, která se uskutečnila ve dnech 25. – 26. 3 2015 
v Praze za účasti předních odborníků Ministerstva pro místní rozvoj a soudců nejvyššího správního 
soudu:
Mezi nejčastější chyby zadavatelů patří to, že nedostatečně nebo špatně posoudí věcnou, časovou a 
místní souvislost předmětu veřejné zakázky,  případně zda se jedná o jeden souvislý funkční celek, 
což vede k tomu, že buď:

a) rozdělí předmět veřejné zakázky na 2 a více veřejných zakázek, nebo 
b) spojí spolu nesouvisející plnění, což je diskriminací potencionálních dodavatelů. 

Je tedy třeba upozornit, že na základě shora uvedeného existuje možnost zrušení zadávacího řízení, 
navíc  je  takový  postup  zadavatele  správním  deliktem  podle  §  120  odst.  1  zákona  o  veřejných 
zakázkách (Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem 
pro zadání  veřejné zakázky,  přičemž tím podstatně ovlivnil  nebo mohl ovlivnit  výběr nejvhodnější  
nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku). Za takový správní delikt se uloží pokuta do 10 % 
ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit.

Příloha č.1: Materiál OSÚMM pro pracovní skupinu
             č.2: Materiál OVZ pro pracovní skupinu 
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Prostějov:          06. 05. 2015

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

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
                         JUDr. Květa Olašáková, právnička města, členka pracovní skupiny 
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MAGISTRÁT MĚSTA  PROSTĚJOVA
ODBOR SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA
NÁM. T.G.MASARYKA 130/14,  796 01 PROSTĚJOV

tel: +420 582 329 111 (ústředna)   fax: +420 582 342 338   www. prostejov.eu

Příloha č.1

Popis současného stavu a analýza možných variant zadání významné nadlimitní zakázky 
na „Komunální služby pro město Prostějov“ z     podledu OSÚMM  

Popis současného stavu:

Statutární město Prostějov (dále SMPv) má se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. uzavřeny dvě 
Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných  
služeb  na  dobu určitou  od  01.01.2006 do  31.12.2016.  Společnost  .A.S.A.  TS Prostějov,  s.r.o.  na 
základě  výše  uvedených  smluv  zabezpečuje  pro  SMPv komplexně  komunální  služby a  vykonává 
činnost technických služeb města. 

Jedná se o tyto oblasti činností:

- nakládání s odpady, provoz sběrných dvorů
- čištění a úklid města, provoz veřejných WC
- správa a údržba místních komunikací
- správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovních ploch a mobiliáře, správa a údržba 
  botanické zahrady
- správa a údržba veřejného osvětlení 
- správa a údržba městských hřbitovů

SMPv  je  v současné  době  menšinovým  spoluvlastníkem  společnosti  .A.S.A.  TS  Prostějov,  s.r.o 
s majetkovým podílem 25%. Z pohledu  Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších  předpisů,  je  nutné  na  další  zabezpečení  komunálních  služeb  ve  městě  realizovat 
významnou nadlimitní  veřejnou zakázku na služby,  jelikož se jedná zakázku s předpokládanou 
celkovou roční hodnotu cca 114 mil. Kč, tj. za čtyři roky plnění cca 456 mil. Kč.

Níže uvádíme náklady na komunální služby za rok 2014 po jednotlivých oblastech činností:

- nakládání s odpady, provoz sběrných dvorů                 41.149.480 Kč
- čištění a úklid města, provoz veřejných WC                 15.840.670 Kč   
- správa a údržba místních komunikací                           15.543.819 Kč     
- správa a údržba veřejné zeleně                                      29.291.514 Kč  
- správa a údržba veřejného osvětlení                                8.592.631 Kč
- správa a údržba městských hřbitovů                                3.987.004 Kč
                                                                   CELKEM: 114.405.118 Kč                        
(částky uvedeny s DPH)



Zhodnocení situace v     jiných městech v ČR  

Na  základě  dostupných  informací  uvádíme,  že  větší  část  srovnatelných  měst  v ČR  využívá 
k zabezpečování komunálních služeb společnosti - technické služby, jako jednoho subjektu, který je 
obvykle ve 100% vlastnictví města. 
Některé  města  využívají  kombinovaný  model,  tj.  jednu  nebo  dvě  oblasti  komunálních  služeb 
zabezpečuje soukromá společnost a zbytek činností vlastní technické služby. Např. Statutární město 
Liberec  má  Technické  služby  Liberec,  a.s.,  které  zabezpečují  všechny  komunální  služby  mimo 
nakládání s odpady, které zabezpečuje společnost .A.S.A. Liberec, s.r.o. 
Pro  objektivní  hodnocení  situace  je  také  nutno  uvést,  že  některá  města  (Statutární  město  České 
Budějovice, Český Těšín) nemají vlastní technické služby a ani nevyužívají služeb jedné společnosti. 
Jednotlivé činnosti jsou rozděleny mezi více podnikatelských subjektů. 

V našem případě se jedná o situaci, kdy město nevlastí technické služby a do 31.12.2016 všechny 
komunální služby zabezpečuje jedna společnost – technické služby.
Rozhodnutím bude, zda se zachová  model technických služeb,  jako jedné společnosti, poskytující 
kompletní  komunální  služby  (jedna  veřejná  zakázka),  nebo  bude  možné  využívat  služeb  více 
subjektů na základě dílčího plnění zakázky po jednotlivých oblastech činností. Možnou variantou je 
také kombinace výše uvedených zakázek, např. jedna samostatná zakázka na nakládání s odpady a 
druhá zakázka na zbytek komunálních služeb apod.
Před učiněním tohoto rozhodnutí je nutné zvážit klady a zápory jednotlivých variant jak z pohledu 
administrace  veřejné  zakázky  a  možného  rizika  opakování  nebo  zrušení  zadávacího  řízení,  tak  i 
z praktického pohledu na realizaci údržby majetku města a provádění kontroly jednotlivých oblastí 
činností. 
Zdrojem cenných zkušeností a informací je  obdobná veřejná zakázka realizovaná městem Kopřivnice.

Analýza možných variant zadání významné nadlimitní zakázky na „Komunální služby pro 
město Prostějov“

Možné varianty zadání veřejné zakázky:

1) zakázka jako jeden celek (zachování modelu technických služeb)
2) rozdělení zakázky na 6 dílčích plnění
3) kombinace výše uvedených variant (např. jedna samostatná zakázka na nakládání s odpady a druhá 
    zakázka na zbytek komunálních služeb apod.)
 
OSÚMM z praktického pohledu při zabezpečování komunálních služeb a jejich kontroly uvádí, že je 
výhodnější „model technických služeb“, jako jedné společnosti poskytující kompletní služby.

Výhody modelu technických služeb:
- jedna smlouva, komunikace a řešení pracovních záležitostí s vedením jedné společnosti
- činnosti pověřeného správce majetku města provádí jedna společnost
- služby poskytované z jednoho místa
- provázanost jednotlivých činností komunálních služeb v rámci jedné společnosti umožňuje lepší 
  spolupráci jednotlivých středisek při řešení údržby majetku města (společný postup při údržbě  
  majetku)
- operativní řešení problémů a technických záležitostí s vedení jedné společnosti a využitím techniky a 
  pracovních sil více středisek v rámci jedné společnosti
- poskytování souvisejících služeb, které nejsou součástí smluvního vztahu (drobné zednické, 
  instalatérské a zámečnické práce, elektro práce atd.)
- jednoduší administrativní záležitosti (objednávky prací, fakturace, výkazy práce a materiálu, 
  výkazy množství odpadu, reklamace atd.)



Nevýhody modelu technických služeb neuvádíme, jelikož OSÚMM nemá zkušenosti s jinou variantou 
poskytování komunálních služeb (služby poskytované více subjekty).  Jejich porovnávání by nebylo 
objektivní a podložené potřebnými zkušenostmi.
Jenom v obecné rovině lze předpokládat, že rozdělením zakázky na více dílčích plnění výše uvedené 
výhody modelu technických služeb pominou a stanou se samostatně řešenými oblastmi. 

Dále uvádíme, že finanční náklady na některé oblasti komunálních služeb, jako je údržba komunikací 
(zimní údržba), údržba zeleně a čištění ulic města jsou přímo závislé na průběhu počasí v daném roce.
Např. deštivé letní měsíce – zvýšené náklady na sečení trávy a na likvidaci plevele na komunikacích 
apod. 
Dalším hlediskem na výši finančních nákladů na tyto oblasti komunálních služeb je také pohled, jak 
chceme,  aby vypadal  stav místních komunikací,  stav veřejné zeleně,  čistota ulic města,  tzn.  kolik 
finančních prostředků město vynaloží na údržbu majetku.
Na základě výše uvedeného při rozdělení zakázky na více dílčích plnění, nečekáme výraznou úsporu 
nákladů na komunální služby. 
Další  otázkou je také kvalita poskytovaných služeb,  kde u modelu technických služeb, jako jedné 
společnosti,  lze  očekávat  silné  zázemí  jedné  společnosti  s příslušným  technickým  vybavením  a 
personálním obsazením.

Stanovisko OSÚMM:

OSÚMM doporučuje zakázku na „Komunální služby pro město Prostějov“ realizovat jako jeden celek 
a zachovat model technických služeb.

Prostějov: 16.02.2015

Zpracoval: Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí odd. údržby majetku města OSÚMM v.r.

Za správnost odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí odboru OSÚMM v.r.



MAGISTRÁT 
MĚSTA  
PROSTĚJOVA

Příloha č.2

MATERIÁL

pro pracovní skupinu skupina pro přípravu veřejné zakázky na služby – 
Komunální služby pro město Prostějov

Stanovisko OVZ

S ohledem na  skutečnost,  že  ke  dni  zadání  úkolů  pro  OVZ  nedisponuje  SMPv vlastními  silami 
(zaměstnanci,  ovládanou  společností),  kterými  by  požadované  technické  služby byly  zajištěny,  je 
nezbytné se primárně zabývat technickými službami jako s veřejnou zakázkou zadávanou v režimu 
zákona o veřejných zakázkách (zákon).

1) Podpora záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky/veřejných zakázek nejpozději 
počátkem ledna 2016, s tím, že ke zveřejnění povinného formuláře „01 Předběžné oznámení“ ve 
Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ) dojde nejpozději začátkem prosince 2015.

Jedná se o významnou veřejnou zakázku/-y, která/-é podléhají režimu otevřeného nadlimitního řízení 
dle zákona o veřejných zakázkách, tudíž:

-  je  nezbytné,  aby  1  měsíc  před  zveřejněním  zadávací  dokumentace  bylo  ve  VVZ  uveřejněno 
předběžné oznámení o zakázce/-kách
- lhůta pro podání nabídek uchazečů musí činit min. 78 dní
- po vydání příslušného rozhodnutí o výběru vítězného uchazeče/-ů, příp. vyloučení uchazeče/-ů se 
lhůta  pro  podání  námitek  v  délce  15  dní  počítá  ode  dne  následujícího  po  doručení  příslušného 
rozhodnutí uchazeči,  kdy zadavatel nesmí  uzavřít  smlouvu před vypršením lhůty.  Po uplynutí  této 
námitkové lhůty má vítězný uchazeč 15 dní na doručení originálů (ověřených kopií) kvalifikačních 
dokumentů a poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy, tato lhůta nesmí být zadavatelem zkrácena, 
avšak musí v ní, nejpozději poslední den lhůty, dojít k uzavření smlouvy. Poté je třeba vzít v úvahu 
délku doby implementace organizačních změn, které by souvisely s případnou změnou poskytovatele 
služeb.

Pozdější termíny by mohly mít za následek:

- v případě prodlužování lhůty pro podání nabídek na základě žádostí o dodatečné informace (v 
případě zásahů do kvalifikace, předpokládaných hodnot a předmětu zakázky musí dojít k prodloužení 
o celou lhůtu pro podání nabídek, u změny obchodních podmínek záleží nutná doba prodloužení na 
charakteru změny) či námitek proti zadávací dokumentaci pozdější vydání rozhodnutí o nejvhodnější 
nabídce a neuzavření smlouvy/-smluv v dostatečném předstihu před potřebným zahájením plnění
- v případě zrušení zadávacího řízení pro důvody stanovené zákonem,  případně pro závažná 
pochybení  v  podmínkách  stanovených  zadávací  dokumentací  na  základě  námitek  uchazečů, 
nemožnost zrealizovat opakované řízení v dostatečném termínu před ukončením účinnosti smlouvy se 
stávajícím poskytovatelem
- vliv na případné postihy ze strany ÚOHS při přezkumu zadávacího řízení, viz bod 3)



2) OVZ uvádí, že zákon neomezuje délku Smlouvy, připouští uzavřít smlouvu jak na dobu 
neurčitou tak i na dobu určitou dle potřeby zadavatele. Z ekonomického hlediska zadávacího 
řízení  tak OVZ doporučuje uzavřít  Smlouvu/vy o poskytování technických služeb na období 
nejméně 4 let, nejvýše pak 6 až 8 roků. 

Dle zjištění OVZ z obecné praxe zadavatelů vyplývá, že smlouvy na poskytování technických služeb 
jsou s ohledem na charakter těchto služeb uzavírány na dobu určitou, a to od 4 do 8 let. Nejedná se o 
rámcovou smlouvu, neplatí zde tedy omezení max. 4 let.

Otázka,  zda  uzavřít  smlouvu  na  dobu  určitou,  či  na  dobu  neurčitou,  má  vliv  na  stanovení 
předpokládané hodnoty, kdy tato se u smluv na dobu neurčitou stanoví ve výši předpokládané ceny 
plnění po dobu 4 let,  u smluv na dobu určitou ve výši  předpokládané ceny plnění po dobu trvání 
smlouvy. V obou případech však pro SMPv zůstává situace neměnná, vždy se bude jednat minimálně 
o  nadlimitní  veřejnou  zakázku,  či  významnou  veřejnou  zakázku  zadávanou  v  režimu  otevřeného 
nadlimitního řízení (50 mil. Kč bez DPH a výše). 

V případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou je třeba klást zvýšený důraz na možnost vypovězení 
této smlouvy.  Na základě školení na tuto problematiku OVZ doporučuje do jakékoliv smlouvy pro 
případ jejího i  předčasného ukončení  zakomponovat  termín ukončení účinnosti  smlouvy až ke dni 
„vysoutěžení“ nového poskytovatele (případně do určité lhůty po vysoutěžení), tak aby se zadavatel 
napříště vyhnul případným komplikacím, při nutnosti užití institutu dle bodu 4).

3) OVZ uvádí možné varianty postupu zadávacího řízení s ohledem na stávající okruhy činností, 
které do technických služeb náleží a výhody a nevýhody těchto variant. Tato otázka se jeví jako 
nejproblematičtější právě s ohledem na nutnost správně stanovit předmět veřejné zakázky a na 
otázku  problematiky  dělení  resp.  spojování  veřejných  zakázek.  Zákon  vylučuje  možnost 
spojovat do jediného zadávacího řízení předmět plnění, který je natolik různorodý, že fakticky 
omezuje  soutěž,  kdy  pouze  určitý  subjekt,  případně  několik  málo  subjektů  je  schopných 
poskytnout celé předmětné plnění. OVZ doporučuje rozčlenění souboru technických služeb na 
čtyři oblasti a tyto soutěžit v samostatných řízeních.   

a) čištění města a údržba komunikací 
b) údržba zeleně, správa a údržba hřbitovů, správa veřejných WC
c) veřejné osvětlení
d) odvoz a likvidace odpadů

Stávající  okruhy,  včetně základního klíčového zařazení  dle klasifikace CPV kódů (tj.  mezinárodní 
klasifikace dle předmětu plnění): 

- čištění města 90610000-6 (čištění a zametání ulic)

- správa hřbitovů 98371110-8 (hřbitovní služby), 
98371111-5 (údržba hřbitovů)

- komunikace 45233100-0 (stavební úpravy pro komunikace), 
45233141-9 (práce na údržbě silnic), 
45233142-6 (práce na opravě silnic)
50232200-2 (Údržba dopravní světelné signalizace)

- odpady 90500000-2 (služby související s likvidací odpadů a odpady), 
90511000-2  (sběr odpadu), 
90512000-9  (odvoz odpadu), 

- zeleň 77310000-6 (Služby vysazování a údržby zelených ploch), 



77313000-7 (Služby při údržbě parků), 
77340000-5  (Prořezávání  stromů  a  zastřihování  živých  plotů), 
77211400-6 (Kácení stromů), 
77211600-8 (Vysazování stromů)

- veřejné osvětlení 50232000-0 (Údržba zařízení veřejného osvětlení a 
dopravních semaforů), 
50232100-1 (Údržba pouličního osvětlení), 
50232110-4 (Uvádění zařízení pouličního osvětlení do provozu), 

Možnosti typů zadávacích řízení z hlediska zákona:

I. několik  samostatných  zadávacích  řízení  dle  jednotlivých  stávajících  okruhů  služeb  (více 
zadávacích řízení)
II. jedno  zadávací  řízení  s  umožněním dílčích  plnění  jednotlivých  stávajících  okruhů  služeb 
(jedno zadávací řízení, ale členěné na části)
III. několik  zadávacích  řízení  dle  spojených  okruhů služeb  (totéž  ad I,  ale  např.  spojit  okruh 
„čištění města“ a „komunikace“, „hřbitovy“ a „zeleň“)
IV. jedno zadávací řízení s umožněním dílčích plnění spojených okruhů služeb (totéž řízení ad II 
ve spojení s ad III)
V. jedno zadávací řízení na jediného dodavatele veškerých technických služeb

Drtivá většina veřejných zadavatelů dle kategorie ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona tuto problematiku 
neřeší, neboť disponují vlastními silami, např. TS města Olomouce, a.s. Zbývající zadavatelé se člení 
na dvě skupiny – ti, kteří zajišťují všechny technické služby jedním dodavatelem (např. Kopřivnice) a 
ti,  kteří  zajišťují  technické  služby  prostřednictvím více  dodavatelů  (tzn.  soutěžili  služby  ve  více 
zadávacích řízeních, např. Český Těšín, Břeclav, České Budějovice – aktuálně vypsaná zakázka na 
údržbu  a  provozování  veřejného osvětlení,  dále  dříve  vypsaná  zakázka  na  údržbu  a  provozování 
světelné dopravní signalizace, zeleň údržba na 2 roky, opravy a údržba komunikací na území města 
…). OVZ dle případného zájmu pracovní skupiny může jednotlivá jmenovaná města oslovit s dotazem 
na průběh předmětných veřejných zakázek a podat o tomto následně podrobnou zprávu, kdy ovšem 
OVZ  poukazuje  na  skutečnost,  že  k poskytování  takovýchto  informací  nejsou  ostatní  zadavatelé 
vzájemně povinni. 

Právě s ohledem na veškeré výše uvedené doporučuje OVZ uplatnit variantu ad III, kdy doporučujeme 
sloučit okruhy následovně:

a) čištění města a údržba komunikací 
b) údržba zeleně a správa, údržba hřbitovů, správa veřejných WC
c) veřejné osvětlení
d) odvoz a likvidace odpadů

Jednalo by se tedy o 4 samostatná zadávací řízení členěná dle předmětu plnění, tak aby nedocházelo k 
diskriminaci  menších  uchazečů,  kteří  jsou  z  hlediska  oblasti  podnikání  zaměřeni  pouze  na  dílčí 
předmět (např. zeleň). Očekávanou výhodou tohoto opatření může být  vyšší kvalita poskytovaných 
služeb a pravděpodobně i nižší cena. Z organizačního hlediska je tato varianta složitější než doposud, 
avšak s ohledem na odlišné předměty plnění není ve většině případů nutné poskytovatele mezi sebou 
vzájemně koordinovat, aby si nezasahovali do plnění. 

Dále OVZ poukazuje zejména na skutečnost,  že v případě neúspěchu s vysoutěžením např.  jedné 
zakázky tím nebudou narušena zbývající řízení a tato plynule po uzavření dílčích smluv přejdou na 
nové poskytovatele,  kdy ve zbývajícím problematickém řízení v časové tísni bude možnost  využít 
institutu viz bod 3), a to na nižší částku, což snižuje riziko případného postihu ze strany ÚOHS.

Z hlediska nezbytnosti dodržet zásady stanovené v ust. § 6 zákona je toto řešení správnější.



V případě  spojení  všech  okruhů  do  jednoho  řízení  hrozí  napadení  menšími  uchazeči  z důvodu 
diskriminace  a  omezování  soutěže.  OVZ prozatím nenašlo  příklady rozhodování  ÚOHS  či  soudu 
v analogickém případě.

Výše  byl  uveden  případ  města  Kopřivnice,  které  soutěžilo  kompletní  technickou  správu města  v 
jednom tendru. Prozatím nejsou OVZ známy informace o případných řízeních na ÚOHS v souvislosti 
se shrnutím předmětu plnění do jednoho celku (ÚOHS v této souvislosti posuzoval pouze vyloučení 
jednoho z uchazečů, kdy však řízení bylo jako bezpředmětné zastaveno, zadavatel zrušil rozhodnutí o 
vyloučení). 

Při použití jednoho řízení existuje dle OVZ  větší riziko z pohledu nevysoutěžení poskytovatele včas, 
avšak  z organizačně/administrativního   hlediska  je  toto  řízení  jednoduší.  Je  nezbytné  si  v  tomto 
případě předem stanovit okruh možných poskytovatelů, tj. průzkum trhu z hlediska počtu firem, které 
by takto byly schopny podat nabídku (5a méně takovýchto uchazečů s ohledem na rozsah plnění není 
dostačující). S ohledem na skutečnost, že široký rozsah služeb sám o sobě více či méně diskriminuje 
uchazeče,  kteří  nejsou  schopni  poskytnout  celé  plnění,  by  zde  nemělo  docházet  k  přísným 
požadavkům např.  na  kvalifikaci  uchazečů,  které  by okruh uchazečů ještě  více  zúžily.  V případě 
podání námitky proti zadávacím podmínkám z důvodu širokého předmětu plnění, pak lze jen těžko 
odhadovat výsledek případného posouzení zadávacího řízení ze strany ÚOHS. 

Tuto variantu s ohledem na vyšší rizika a nepředvídatelnost postupu ze strany uchazečů a ÚOHS OVZ 
nedoporučuje.

Varianty ad II a ad IV OVZ nedoporučuje, neboť kombinují veškerá výše uvedená rizika.

Jako poslední možná varianta, která přichází v úvahu, se jeví další kombinace k bodu ad I, tj. sloučení 
čištění města, komunikace, správa hřbitovů a zeleň do jednoho zadávacího řízení a odpady vyčlenit do 
druhého  zadávacího  řízení.  Oproti  variantě  čtyř  zadávacích  řízení  jsou  zde  pouze  dvě,  což  je  z 
organizačního hlediska snazší, nicméně zde stále figuruje riziko slučování nesouvisejících předmětů 
plnění. Proto OVZ tuto variantu nedoporučuje, avšak je méně riskantní než varianta jednoho řízení.

4)  V případě,  že  nedojde  k řádnému  vysoutěžení  poskytovatele  technických  služeb  včas  = 
krizová  situace,  doporučuje  OVZ využít  možnosti  uzavřít  dodatek ke  smlouvě  se  stávajícím 
dodavatelem na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona o 
veřejných  zakázkách  –  krajně  naléhavý  případ,  kde  je  však  nutné  splnit  podmínku,  že  si 
zadavatel svým jednáním tuto situaci nezpůsobil sám. 

Jedná  se  o  jediné  řešení  dané  situace,  v  případě,  že  zadavatel  nedisponuje  vlastními  silami 
(zaměstnanci, příspěvkovými organizacemi), které mu tyto služby zajistí po dobu prodlevy.

Toto řešení však s sebou nese značné riziko v podobě posouzení tohoto postupu ÚOHS jako spáchání 
správního deliktu, právě v případě, kdy zadavatel tohoto institutu využije v situaci, kterou si způsobil 
sám. Dle příslušných rozhodnutí ÚOHS se typicky jedná o případy, kdy zadavatel zahájil zadávací 
řízení veřejné zakázky pozdě, (zde v tomto odkazujeme na doporučení OVZ viz bod 1). Situace bývá 
vždy posuzována individuálně ve vztahu k zadavateli i ke lhůtě, ve které zahájil zadávací řízení, a je 
kladen  důraz i  na  další  okolnosti,  které  vedly k  průtahům v řízení  –  prodlužování  lhůt  k  podání 
nabídek způsobené chybami zadavatele v zadávací dokumentaci, opět posuzováno ze strany ÚOHS 
jako  situace,  kdy  si  prodlení  způsobil  zadavatel  sám,  či  zjevně  bezdůvodné  obstrukce  uchazečů, 
posuzováno ÚOHS ve prospěch zadavatele. 

V poslední době je v této věci diskutovaný zejména případ hl. m. Prahy a tendru na veřejné osvětlení – 
viz čl. http://www.vz24.cz/clanky/provoz-osvetleni-bude-od-ledna-dal-zajistovat-eltodo-citelum/



5) Podmínky, za kterých není třeba technické služby soutěžit

Z působnosti zákona jsou vyňaty případy stanovené v ust. § 18 zákona, cituji konkrétně odst. 1 písm. 
e) tohoto ustanovení, tj. zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže: 
„jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou,  
která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má  
veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité  
osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě,  
nebo  pokud  taková  osoba  má  právo  hospodařit  s  majetkem  veřejného  zadavatele,  nemá  vlastní  
majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby.“

Tato  výjimka  je  známa  pod pojmem tzv.  „in-house“  contracts  (in-house  smlouvy)  a  zadavatel  je 
v daném případě oprávněn uzavřít  příslušnou smlouvu s konkrétním subjektem za předpokladu,  že 
zadavatel  má v tomto subjektu výlučná (100%) majetková práva (jediný akcionář atd.) a současně 
subjekt vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele (tj.  51% a 
více). Klasický případ výjimky jsou např. již zmiňované TS města Olomouce, a.s. a mnohé další. Toto 
pojetí  in-house  smluv  vychází  z judikatury Evropského soudního  dvora,  který výslovně  ve  svých 
rozhodnutích  vylučuje  byť  i  minimální  účast  soukromého  kapitálu  v takovém subjektu,  na  právní 
formě subjektu pak vůbec nezáleží.

Prostějov, 26. 02. 2015

Zpracovala: Mgr. Monika Kašparová v.r., referentka OVZ OKT

Za správnost odpovídá: RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí OVZ OKT

v z. Ing. Hana Hlavicová v.r., ref

              


