
1. V˘kon relevantní ãinnosti
vefiejn˘m zadavatelem

§ 4 a násl. ZVZ

Vykonává-li vefiejn˘ zadavatel jednu
ãi více relevantních ãinností podle § 4
ZVZ, platí pro nûj ustanovení zákona
vztahující se na sektorového zadavatele
za pfiedpokladu, Ïe vefiejná zakázka má
b˘t zadávána v souvislosti s v˘konem re-
levantní ãinnosti vefiejného zadavatele.
Podle § 19 odst. 1 ZVZ sektorov˘ zada-
vatel postupuje podle tohoto zákona
pouze v pfiípadû nadlimitních vefiejn˘ch
zakázek zadávan˘ch v souvislosti s v˘-
konem relevantní ãinnosti.

Rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospo-
dáfiské soutûÏe ze dne 16. 12. 2009, ã. j.
ÚOHS-R91/2009/VZ-16395/2009/310/PMo

Z odÛvodnûní:

Z dokladÛ pfiedloÏen˘ch zadavatelem
je zfiejmé, Ïe zadavatel poskytuje pevné sí-
tû k zásobování vefiejnosti v souvislosti
s pfiepravou pitné vody, jejímÏ je majite-
lem. Tyto skuteãnosti byly zadavatelem
doloÏeny, a to rozhodnutím K. ú. S. k.
ã. j. 1783/17892/04/OÎPúV-Hav ze dne
6. 4. 2004, z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe K. ú. S. k.,
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
povoluje obci V. Ú. podle § 6 odst. 2 záko-
na ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích, provozování vodovodu v obci V. Ú.,
jehoÏ vlastníkem je obec. V daném pfiípadû
se hodnota vefiejné zakázky podle obdrÏe-
n˘ch nabídek pohybuje v rozmezí od
14,371 do 16,990 mil. Kã bez DPH. Jedná
se tedy o zakázku podlimitní (dle § 12
odst. 1 zákona), jejímÏ pfiedmûtem je vy-
budování spla‰kové a de‰Èové kanalizace
v ãásti obce.

S ohledem na v˘‰e uvedené je zfiejmé,
Ïe obec V. Ú. zadala zakázku v souvislosti
s v˘konem relevantní ãinnosti podle § 4
odst. 1 písm. e) bod 2, neboÈ obec V. Ú. je
poskytovatelem a provozovatelem vefiejné-
ho vodovodu a poskytovatelem budované
kanalizace. Zadavatel se v daném pfiípadû
jako vefiejn˘ zadavatel fiídil § 2 odst. 7 zá-
kona, podle kterého vykonává-li vefiejn˘
zadavatel jednu ãi více relevantních ãin-
ností podle § 4 zákona, platí pro nûj usta-
novení zákona vztahující se na sektorové-
ho zadavatele za pfiedpokladu, Ïe vefiejná
zakázka má b˘t zadávána v souvislosti
s v˘konem relevantní ãinnosti vefiejného
zadavatele.

2. Povinnost postupovat 
podle zákona

§ 4 odst. 1 ZVZ

Zadavatel vykonává relevantní ãin-
nost ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) bodu 1.
ZVZ v odvûtví vodárenství tím, Ïe jako
jeho vlastník poskytuje vodovod, slouÏí-
cí vefiejné potfiebû, pro úãely jeho provo-
zování, a to v souvislosti s dodávkou pitné
vody (viz v˘‰e zmínûná pfiíkazní smlouva
uzavfiená mezi zadavatelem aV. spol. s r. o.
na technické fiízení provozu vodovodu
a kanalizace, na odbûr a vyhodnocení
vzorkÛ vody). Souãasnû zadavatel vyko-
nává i relevantní ãinnost ve smyslu § 4
odst. 1 písm. e) bodu 2. ZVZ tím, Ïe
provozuje kanalizaci, slouÏící vefiejné
potfiebû.

Pfiedpokládaná hodnota ‰etfiené za-
kázky nedosáhla finanãního limitu sta-
noveného pro nadlimitní vefiejné zakáz-
ky a zadavatel souãasnû naplnil definici
sektorového zadavatele, kter˘ není povi-
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nen postupovat podle zákona v pfiípadû
podlimitních vefiejn˘ch zakázek, a proto
není Úfiad k rozhodnutí o pfiijatém ná-
vrhu vûcnû pfiíslu‰n .̆

Rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hos-
podáfiské soutûÏe ze dne 5. 1. 2010, ã. j.
ÚOHS-S273/2009/VZ-16271/2009/520/NGl

Z odÛvodnûní:

Z dokladÛ pfiedloÏen˘ch v rámci správ-
ního fiízení je zfiejmé, Ïe zadavatel vykoná-
vá relevantní ãinnost ve smyslu § 4 odst. 1
písm. d) bodu 1. zákona v odvûtví vodá-
renství tím, Ïe jako jeho vlastník poskytu-
je vodovod, slouÏící vefiejné potfiebû, pro
úãely jeho provozování, a to v souvislosti
s dodávkou pitné vody (viz v˘‰e zmínûná
pfiíkazní smlouva uzavfiená mezi zadavate-
lem a V. spol. s r. o. na technické fiízení
provozu vodovodu a kanalizace, na odbûr
a vyhodnocení vzorkÛ vody). Souãasnû
zadavatel vykonává i relevantní ãinnost ve
smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bodu 2. zákona
tím, Ïe poskytuje kanalizaci, která souvisí
s odvádûním odpadních vod slouÏící vefiej-
né potfiebû nebo s ãi‰tûním odpadních vod,
provozuje kanalizaci (viz v˘‰e uvedené
Rozhodnutí K. ú. k. V. na povolení k pro-
vozování vodovodu).

Na základû tûchto skuteãností je zfiej-
mé, Ïe zadavatel pfiedmûtnou zakázku za-
dával v souvislosti s v˘konem relevantní
ãinnosti, pfii které je vázán podle § 2 odst. 7
zákona postupy platn˘mi pro sektorové
zadavatele. Sektorov˘ zadavatel podle § 19
odst. 1 zákona postupuje podle zákona
pouze pfii zadávání nadlimitních vefiejn˘ch
zakázek zadávávan˘ch v souvislosti s v˘-
konem relevantní ãinnosti.

JelikoÏ pfiedpokládaná hodnota ‰etfie-
né zakázky nedosáhla finanãního limitu
stanoveného pro nadlimitní vefiejné za-
kázky a zadavatel souãasnû naplnil defi-

nici sektorového zadavatele, kter˘ není
povinen postupovat podle zákona v pfiípa-
dû podlimitních vefiejn˘ch zakázek, není
Úfiad k rozhodnutí o pfiijatém návrhu vûc-
nû pfiíslu‰n .̆

Poznámka: Úfiad pro ochranu hospo-
dáfiské soutûÏe komentované fiízení za-
stavil, neboÈ není vûcnû pfiíslu‰n˘ k roz-
hodnutí o návrhu. OdÛvodnûní postupu
sektorového zadavatele pfii zadávání podli-
mitní vefiejné zakázky je v‰ak pouÏitelné
pro praxi.

3. SníÏení pfiedpokládané
hodnoty pod finanãní limity

§ 12 ZVZ

Zadavatel rozdûlil pfiedmût vefiejné
zakázky, ãímÏ do‰lo ke sníÏení cen za pl-
nûní pfiedmûtu rozdûlen˘ch vefiejn˘ch
zakázek pod finanãní limity stanovené
zákonem.

MoÏností, jak fie‰it situaci, kdy pfied-
mût vefiejné zakázky obsahuje nûkolik
plnûní, která tvofií pfiedmût jedné vefiej-
né zakázky, a zároveÀ vykazují urãitá
specifika, je rozdûlit pfiedmût vefiejné
zakázky na ãásti dle § 98 ZVZ.

Druhou moÏností, jak vyfie‰it rozdíl-
nost obsahÛ jednotliv˘ch programÛ, kte-
rou mohl zadavatel uplatnit, je vyhlá‰ení
nûkolika vefiejn˘ch zakázek. Rozdûlením
pfiedmûtu vefiejné zakázky nesmí dojít
k obejití finanãních limitÛ s úmyslem
sníÏení pfiedpokládané hodnoty pod fi-
nanãní limity dle § 12 ZVZ a k pouÏití
ménû pfiísného zadávacího fiízení, popfi.
úplné vylouãení pouÏití zákona (v pfiípa-
dû vefiejn˘ch zakázek malého rozsahu).
Pokud zadavatel sice pfiedmût vefiejné za-
kázky rozdûlí, ale jednotlivé vefiejné za-
kázky zadá ve stejném typu zadávacího

Vefiejné zakázky

12



fiízení jako pÛvodní zakázku, je takové
rozdûlení pfiípustné a plnû v souladu se
zákonem.

Rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospo-
dáfiské soutûÏe ze dne 15. 6. 2009, ã. j.
ÚOHS-S89/2009/VZ-4659/2009/540/KKo
(potvrzeno rozhodnutím pfiedsedy Úfiadu pro
ochranu hospodáfiské soutûÏe ze dne 2. 2.
2010, ã. j. ÚOHS-R98/2009/VZ-1644/
/2010/310/PMo)

Z odÛvodnûní:

Z pfiedloÏené dokumentace Úfiad zjis-
til, Ïe zadavatel realizoval v˘bûrová fiízení
jako vefiejné zakázky malého rozsahu na
základû pûti v˘zev k podání nabídek ze
dne 26. 11. 2008. Jejich pfiedmûtem byly
sluÏby související se zpracováním projek-
tové dokumentace a pfiíprava podklado-
v˘ch materiálÛ pro zadání vefiejn˘ch zaká-
zek na jednotlivé programy podle „Návrhu
koncepce rozvoje informaãních a komuni-
kaãních technologií ve vzdûlávání v období
2009 – 2013“. Termín plnûní stanovil za-
davatel ve v‰ech v˘zvách shodnû, a to do
30. 1. 2009. Základním hodnotícím krité-
riem byla ve v‰ech pfiípadech ekonomická
v˘hodnost nabídky. Jako dílãí hodnotící
kritéria byla stanovena v˘‰e nabídkové ce-
ny (s vahou 40 %) a kvalita zadávací doku-
mentace (s vahou 60 %). V˘zva byla zaslána
13 zájemcÛm, pfiiãemÏ zadavatel v jednotli-
v˘ch v˘bûrov˘ch fiízeních vyzval opakova-
nû obdobn˘ okruh uchazeãÛ.

K názoru Úfiadu, Ïe jednotlivé progra-
my vykazují známky vûcné souvislosti,
uvádí zadavatel, Ïe pfiedmûty plnûní jednot-
liv˘ch programÛ jsou zcela odli‰né. Jedno-
tlivé programy byly od poãátku plánovány
jako oddûlené celky a zadavatel neuvaÏo-
val o jejich provedení jedním dodavatelem.
Obsahem programu „Konektivita“ je zaji‰-
tûní podpory pfiipojení do internetové sítû
pro v‰echny ‰koly. Tento program nemá

Ïádnou souvislost s realizací ostatních pro-
gramÛ. Program „Infrastruktura“ umoÏÀuje
‰kolám pfiístup ke specifick˘m vzdûláva-
cím metodikám a konkrétnímu vzdûlávací-
mu obsahu pro jednotlivé obory s vyuÏitím
i jin˘ch moderních technologick˘ch pro-
stfiedkÛ neÏ tûch, které budou vybudovány
v rámci programu „Konektivita“. Program
„·kolsk˘ portál“ rozvíjí a sjednocuje ar-
chitekturu webov˘ch sluÏeb na jednotli-
v˘ch doménách zfiizovan˘ch zadavatelem.
Tento program byl v modifikované podobû
realizován je‰tû pfied pfiijetím koncepce
a jeho realizace by pokraãovala i v pfiípadû,
Ïe by koncepce nebyla pfiijata. Programy
„Monitoring“ a „¤ízení kvality“ jsou úzce
zamûfieny na oblast monitorování a hodno-
cení úspû‰nosti realizace jednotliv˘ch pro-
gramÛ, resp. urãení kvalitativních prostfied-
kÛ a postupÛ, jak˘mi mají b˘t jednotlivé
programy realizovány. Zadavatel dále uvá-
dí, Ïe jednotlivé vefiejné zakázky musí b˘t
místnû souvislé, vzhledem k tomu, Ïe zada-
vatel je ústfiedním orgánem státní správy
a nemá Ïádná dislokovaná pracovi‰tû.

V ‰etfieném pfiípadû Úfiad nejprve zkou-
mal, vykazují-li pfiedmûty ‰etfien˘ch vefiej-
n˘ch zakázek vzájemnou souvislost. Pfied-
mûtem v‰ech ‰etfien˘ch vefiejn˘ch zakázek
je zpracování projektové dokumentace, vy-
pracování podkladÛ pro vyhlá‰ení vefiejn˘ch
zakázek a pfiíprava podkladÛ pro hodnocení
obdrÏen˘ch nabídek vãetnû nastavení hod-
notících kritérií a subkritérií.

Jak vypl˘vá z v˘‰e uvedené charakte-
ristiky jednotliv˘ch programÛ, je zfiejmé, Ïe
cílem v‰ech programÛ je zaji‰tûní realizace
Koncepce. Úfiad nepopírá názor zadavatele
a vybran˘ch uchazeãÛ, Ïe jednotlivé pro-
gramy mohou existovat samostatnû a mají
vlastní pfiínos nezávisle na ostatních, av‰ak
dÛvodem jejich existence je naplnûní cílÛ
Koncepce, jak vypl˘vá napfi. z bodu 2.2
Koncepce, kde je uvedeno, Ïe zadavatel
„pfiedpokládá zaji‰Èování podpory rozvoje
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ICT ve ‰kolách v období 2009 – 2013 rea-
lizací celkem osmi programÛ“. Podle ná-
zoru Úfiadu je v daném pfiípadû podstatná
existence jednotliv˘ch programÛ jako ne-
dílné souãásti Koncepce a dále pfiedev‰ím
pfiedmût plnûní pofiizovaného zadavatelem.

Tvrzení vybraného uchazeãe C. a. s.,
Ïe pro posouzení rozdûlení vefiejné zakáz-
ky je rozhodn˘ obor, kterého se jednotlivé
programy t˘kají, nemÛÏe Úfiad akceptovat
vzhledem k tomu, Ïe pro posouzení, zda se
jedná o vefiejnou zakázku jednu, ãi nûkolik,
není rozhodné to, zda se jednotlivé vefiejné
zakázky t˘kaly rÛzn˘ch programÛ s odli‰-
nou charakteristikou, ale to, co bylo pfied-
mûtem pofiizovan˘ch sluÏeb (vûcná souvis-
lost) a dále jaká byla ãasová souvislost
tûchto sluÏeb. Je zfiejmé, Ïe v ‰etfieném pfií-
padû ‰lo vÏdy o zpracování dokumentace
k programÛm, které mají zajistit splnûní cí-
lÛ Koncepce. Úfiad pfiipou‰tí, Ïe navazující
vefiejné zakázky jsou rozdílné, av‰ak pfied-
mûtem plnûní ‰etfien˘ch vefiejn˘ch zakázek
jsou sluÏby ve formû zpracování projektové
dokumentace a pfiípravy podkladov˘ch ma-
teriálÛ pro zadání vefiejn˘ch zakázek k jed-
notliv˘m programÛm Koncepce. V˘stupem
ze v‰ech ‰etfien˘ch vefiejn˘ch zakázek je te-
dy projektová dokumentace k jednotliv˘m
programÛm a podklady pro provedení ve-
fiejn˘ch zakázek na jejich realizaci. Úfiad na
základû v˘‰e uvedeného konstatuje, Ïe ‰et-
fiené vefiejné zakázky jsou vûcnû souvislé.

Z hlediska místní souvislosti pfiedmûtÛ
‰etfien˘ch vefiejn˘ch zakázek se Úfiad zto-
toÏÀuje s názorem zadavatele, Ïe hledisko
místní souvislosti nelze v ‰etfieném pfiípa-
dû vyuÏít, a to z dÛvodu, Ïe zadavatel je
ústfiedním orgánem státní správy a tudíÏ
lokace plnûní pfiedmûtu vefiejn˘ch zakázek
je u naprosté vût‰iny vefiejn˘ch zakázek
zadávan˘ch zadavatelem shodná.

Úfiad dále z obdrÏené dokumentace zjis-
til, Ïe zadavatel v ‰etfien˘ch v˘bûrov˘ch fií-

zeních zasílal v˘zvy k podání nabídek ob-
dobnému okruhu uchazeãÛ. Napfiíklad vy-
braného uchazeãe C. a. s. a uchazeãe D.,
spol. s r. o., vyzval zadavatel celkem ve
4 v˘bûrov˘ch fiízeních a vybraného ucha-
zeãe â., uchazeãe C. s. r. o. a uchazeãe A.,
s. r. o., potom ve 2 v˘bûrov˘ch fiízeních.
Úfiad dále uvádí, Ïe vefiejné zakázky „Zpra-
cování dokumentace projektu Konektivi-
ta“ a „Zpracování dokumentace projektu
Infrastruktura“ byly pfiidûleny vybranému
uchazeãi C. a. s.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãnos-
tí, dospûl Úfiad k závûru, Ïe zadavatel roz-
dûlil pfiedmût vefiejné zakázky, ãímÏ do‰lo
ke sníÏení cen za plnûní pfiedmûtu rozdûle-
n˘ch vefiejn˘ch zakázek pod finanãní limi-
ty stanovené zákonem.

Úfiad konstatuje, Ïe § 98 zákona umoÏ-
Àuje zadavateli v situaci, kdy pfiedmût ve-
fiejné zakázky obsahuje nûkolik plnûní, kte-
rá tvofií pfiedmût jedné vefiejné zakázky,
a zároveÀ vykazují urãitá specifika, rozdûlit
pfiedmût vefiejné zakázky na ãásti. Pokud by
tedy zadavatel jednu vefiejnou zakázku roz-
dûlil na ãásti, které by odpovídaly jednotli-
v˘m programÛm, mohl zohlednit specifika
dílãích plnûní a zároveÀ postupovat v soula-
du se zákonem.

Druhou moÏností, jak vyfie‰it rozdíl-
nost obsahÛ jednotliv˘ch programÛ, kte-
rou mohl zadavatel uplatnit, je vyhlá‰ení
nûkolika vefiejn˘ch zakázek. U tûchto ve-
fiejn˘ch zakázek by bylo nutné postupovat
podle ustanovení zákona, která odpovídají
pfiedpokládané hodnotû v‰ech zadávan˘ch
vefiejn˘ch zakázek, coÏ v ‰etfieném pfiípadû
znamená ustanovení upravující nadlimitní
vefiejné zakázky. Rozdûlením pfiedmûtu
vefiejné zakázky nesmí dojít k obejití fi-
nanãních limitÛ s úmyslem sníÏení pfied-
pokládané hodnoty pod finanãní limity dle
§ 12 zákona a k pouÏití ménû pfiísného za-
dávacího fiízení, popfi. úplné vylouãení po-
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uÏití zákona (v pfiípadû vefiejn˘ch zakázek
malého rozsahu). Pokud zadavatel sice
pfiedmût vefiejné zakázky rozdûlí, ale jed-
notlivé vefiejné zakázky zadá ve stejném
typu zadávacího fiízení jako pÛvodní zakáz-
ku, je takové rozdûlení pfiípustné a plnû
v souladu se zákonem. Zadavatel Ïádné
z moÏností nabízen˘ch zákonem pfii zadá-
vání ‰etfien˘ch vefiejn˘ch zakázek nevyuÏil.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãnosti
Úfiad konstatuje, Ïe zadavatel pfii uzavírání
smluv ve vefiejn˘ch zakázkách „Zpracová-
ní dokumentace projektu ·kolsk˘ portál“,
„Zpracování dokumentace projektu ¤ízení
kvality“, „Zpracování dokumentace projek-
tu Konektivita“, „Zpracování dokumentace
projektu Infrastruktura“ a „Zpracování do-
kumentace projektu Monitoring“ nedodrÏel
postup stanoven˘ v § 13 odst. 3 zákona,
kdyÏ rozdûlil pfiedmût vefiejné zakázky tak,
Ïe do‰lo ke sníÏení pfiedpokládané hodnoty
pod finanãní limity stanovené v § 12 odst. 2
písm. a) zákona, v dÛsledku ãehoÏ nedodr-
Ïel postup stanoven˘ v § 21 zákona a nepro-
vedl zadávací fiízení, pfiiãemÏ tento postup
mohl podstatnû ovlivnit v˘bûr nejvhodnûj‰í
nabídky. Nelze totiÏ vylouãit, Ïe pokud by
zadavatel dodrÏel postup stanoven˘ záko-
nem a vefiejnou zakázku zadal jako nadli-
mitní postupem podle zákona, mohl obdrÏet
i nabídky jin˘ch uchazeãÛ, ktefií by mu moh-
li nabídnout v˘hodnûj‰í plnûní neÏ vybraní
uchazeãi. Vzhledem k v˘‰e uveden˘m sku-
teãnostem rozhodl Úfiad tak, jak je uvedeno
ve v˘roku I. tohoto rozhodnutí.

4. Zadání vefiejné zakázky
v rozporu se zákonem

§ 21 ZVZ

Ze smlouvy uzavfiené mezi zadavate-
lem a vybran˘m uchazeãem je zfiejmé,
Ïe zadavatel poÏadoval zaji‰tûní elektro-
nické aukce a souvisejících ãinností za

úãelem prodeje nemovitostí, z ãehoÏ vy-
pl˘vá, Ïe pfiedmûtem uzavfiené smlouvy
jsou sluÏby dle zákona. Úfiad se zab˘val
rovnûÏ otázkou, zda se nejedná v daném
pfiípadû o koncesi, pfiiãemÏ dospûl k závû-
ru, Ïe pfiedmût vefiejné zakázky naplÀuje
znaky vefiejné zakázky a nikoli koncese.

V daném pfiípadû se jednalo o vefiej-
nou zakázku, která mûla b˘t zadána dle
§ 21 ZVZ, pfiiãemÏ zadavatel neprovedl
Ïádné zadávací fiízení a zadal pfiedmût-
nou zakázku mimo reÏim zákona, a pro-
to dospûl Úfiad k závûru, Ïe ze strany za-
davatele do‰lo k poru‰ení zákona, které
mohlo podstatnû ovlivnit v˘bûr nejvhod-
nûj‰í nabídky.

Rozhodnutí pfiedsedy Úfiadu pro ochra-
nu hospodáfiské soutûÏe ze dne 8. 2. 2010,
ã. j. ÚOHS-R100/2009/VZ-1862/2010/310-
-ASc

Z odÛvodnûní:

Po pfiezkoumání v‰ech rozhodn˘ch sku-
teãností vydal Úfiad dne 15. 6. 2009 rozhod-
nutí ã. j. S68/2009/VZ-7543/2009/530/PRa,
kter˘m rozhodl o nedodrÏení zákona ze
strany zadavatele tím, Ïe neprovedl fiádné
zadávací fiízení, pfiiãemÏ uzavfiel smlouvu
s vybran˘m uchazeãem. Za shledané po-
ru‰ení zákona Úfiad uloÏil zadavateli po-
kutu ve v˘‰i 100 000 Kã. V odÛvodnûní
napadeného rozhodnutí se Úfiad zab˘val
otázkou naplnûní pojmov˘ch znakÛ ve-
fiejné zakázky, pfiiãemÏ dospûl k závûru,
Ïe vzhledem k tomu, Ïe ze smlouvy uza-
vfiené mezi zadavatelem a vybran˘m ucha-
zeãem je zfiejmé, Ïe zadavatel poÏadoval
zaji‰tûní elektronické aukce a souvisejí-
cích ãinností za úãelem prodeje nemovi-
tostí, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe pfiedmûtem uza-
vfiené smlouvy jsou sluÏby dle zákona.
Úfiad se zab˘val rovnûÏ otázkou, zda se
nejedná v daném pfiípadû o koncesi, pfii-
ãemÏ dospûl k závûru, Ïe pfiedmût vefiejné
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zakázky naplÀuje znaky vefiejné zakázky
a nikoli koncese.

Dále se Úfiad v rámci vydaného rozhod-
nutí zab˘val urãením pfiedpokládané hodno-
ty vefiejné zakázky. Z pfiedloÏen˘ch podkla-
dÛ zjistil, Ïe pfiedpokládaná kupní cena ãiní
v daném pfiípadû nejménû 200 000 000 Kã,
pfiiãemÏ z v˘‰e provize, která dle uzavfiené
smlouvy o elektronické aukci ãiní 5 %
z vydraÏené kupní ceny prodávané nemo-
vitosti, vyplynulo, Ïe pfiedpokládaná hod-
nota vefiejné zakázky dosahuje celkové
ãástky nejménû 10 000 000 Kã bez DPH.
Úfiad dále z kupní smlouvy ze dne 23. 6.

2008 zjistil, Ïe kupní cena pfiedmûtn˘ch
nemovitostí ãiní 280 000 000 Kã, na zákla-
dû ãehoÏ dospûl k závûru, Ïe cena vefiejné
zakázky ãiní 14 000 000 Kã bez DPH.

Na základû zji‰tûní, Ïe se v daném pfií-
padû jednalo o vefiejnou zakázku, která
mûla b˘t zadána dle § 21 zákona, pfiiãemÏ
zadavatel neprovedl Ïádné zadávací fiízení
a zadal pfiedmûtnou zakázku mimo reÏim
zákona, dospûl Úfiad k závûru, Ïe ze strany
zadavatele do‰lo k poru‰ení zákona, které
mohlo podstatnû ovlivnit v˘bûr nejvhod-
nûj‰í nabídky.

Vefiejné zakázky
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