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Projednáno v: kontrolní výbor 5. 2. 2018 
 

KV shledal v zadání zakázky Herní prvky Alešova ulice pochybení, která způsobují rozpor s některými 

ustanoveními Směrnice. Tato pochybení mohou ve svém souhrnu vést rovněž k závěru o rozporu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

 

KV doporučuje: 

1. Radě města a odboru správy majetku dodržovat všechna ustanovení Směrnice tak, 

aby zvolený postup byl vždy transparentní.  

2. Radě města ve Směrnici specifikovat případy: 

 kdy se zadávací dokumentace nezpracovává,  

 pravidla pro jmenování členů hodnotící komise ve vztahu k zapojení třetích osob, tedy osob stojících 

mimo Radu města a odbor správy majetku (např. pravidla pro účast členů kontrolního výboru, 

nezávislých odborníků na danou problematiku apod.). 

 

Usnesení:  

KV shledal při zadání veřejné zakázky Herní prvky Alešova ulice porušení Směrnice o zadávání veřejných 

zakázek Městem Turnov (verze č. 49.15). Zakázka zároveň vykazuje znaky porušení pravidla 

transparentnosti, přiměřenosti a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

Hlasování: 9 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

 

 

V zadání zakázek v rámci výběrového řízení Metelkovy sady KV neshledal žádné nedostatky. 

 

Usnesení:  

KV neshledal pochybení v zadání veřejných zakázek Metelkovy sady. 

 

Hlasování: 8 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

 

Návrh usnesení do ZM:  

ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru, včetně doporučení, ohledně kontroly veřejné zakázky "Herní prvky Alešova 

ulice" a zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

 

ZM ukládá  

Radě města zpracovat návrh systémových opatření směřující k zajištění větší transparentnosti veřejných 



zakázek zadávaných Městem Turnov a tento návrh předložit ZM do 30. 6. 2018. 

 

Hlasování: 9 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

 

Vztah k rozpočtu města: 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Viz zpráva KV. 

 

Návrh na usnesení. 

 
ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru, včetně doporučení, ohledně kontroly veřejné zakázky "Herní prvky Alešova 

ulice" a zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

 

ZM ukládá  

Radě města zpracovat návrh systémových opatření směřující k zajištění větší transparentnosti veřejných 

zakázek zadávaných Městem Turnov a tento návrh předložit ZM do 30. 6. 2018. 

 

 

 



Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Turnov  
 

Kontrola veřejné zakázky "Herní prvky Alešova ulice" a zakázek projektové 
dokumentace Metelkovy sady 

 
Zadání kontrolního úkolu 
usnesení ZM č. 373/2017 ze dne 30. listopadu 2017 
"ZM ukládá  
ukládá kontrolnímu výboru prověřit dodržování vnitřních směrnic města u zakázky „Herní 
prvky Alešova ulice“ a u zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady.". 
 
Veřejná zakázka Herní prvky Alešova ulice 
Bylo kontrolováno dodržení postupů stanovených směrnicí poř. č. 49.15 "Zásady a postupy 
k zadávání zakázek Městem Turnov" verze platná od 1. 10. 2016 (dále jen jako "Směrnice"). 
Kontrolní výbor (dále jen jako "KV") shledal, že při zadání veřejné zakázky došlo k těmto 
porušením směrnice: 
 
1. Porušení Článku IV. odst. 2 Směrnice, podle kterého "O zadání a obsahu veřejné zakázky 
rozhoduje Rada města". 
 
Odůvodnění: 
Rada města nerozhodla o zadání a obsahu veřejné zakázky. V době oslovení dodavatelů 
(23. 1. 2017) byla na tuto zakázku rozpočtována částka 500.000 Kč (dne 26. 1. 2017 došlo 
k navýšení tohoto limitu na 1.000.000 Kč), dodavatelé nebyli limitováni maximální výší ceny 
zakázky, a proto mělo být od počátku postupováno dle části směrnice pro zakázky 
od 400.000 Kč, tedy podle Článku IV. Směrnice. 
 
2. Porušení Článku IV. odst. 9 Směrnice, podle kterého "Hodnotící komisi jmenuje Rada 
města". 
 
Odůvodnění: 
Rada města nerozhodla o jmenování členů hodnotící komise. Shodně jako v bodě 1. lze 
uvést, že mělo být od počátku postupováno dle části směrnice pro zakázky od 400.000 Kč, 
tedy podle Článku IV. Směrnice. 
 

3. Porušení Článku IV. odst. 4 bod třetí a šestý Směrnice, podle kterého "Výzva k podání 

nabídky musí shodně pro všechny dodavatele obsahovat zejména:  

 identifikační údaje veřejného zadavatele  

 informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky  

 zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace  

 lhůtu a místo pro podání nabídek  

 požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

 údaje o hodnotících kritériích  

 případně další nezbytné údaje". 
 



Odůvodnění: 
Výzva k podání nabídky neobsahovala zadávací dokumentaci ani podmínky přístupu či 
poskytnutí zadávací dokumentace ani údaje o hodnotících kritériích. 
 
Doporučení KV: 
Pokud se na menší či specifické zakázky zadávací dokumentace nezpracovává, mělo by to být 
ve Směrnici výslovně uvedeno a dále specifikováno o jaké případy se jedná (např. od jaké 
ceny, u jakého charakteru dodávek či služeb apod.). 
 
4. Porušení Článku IV odst. 6 Směrnice, podle kterého "Výzva k účasti v soutěži musí být 
učiněna co nejvíce dodavatelům, nejméně však 5 firmám.". 
 
Odůvodnění: 
Výzva k podání nabídky byla zaslána pouze 3 dodavatelům. 
 
5. Porušení Článku V odst. 3 bod třetí Směrnice, podle kterého " Z jednání hodnotící komise 
na veřejné zakázky se pořizuje písemný zápis, mimo jiné s uvedením:  

  počtu nabídek  

 zúčastněných firem s nabídkovými cenami  

 s kritérií hodnocení  

 stručným popisem hodnocení  

 s výsledkem hodnocení a s podpisy členů hodnotící komise". 
 
Odůvodnění: 
Zápis z jednání hodnotící komise neobsahuje žádná objektivní kritéria, na základě kterých 
byly jednotlivé nabídky hodnoceny a na základě kterých byla nabídka jednoho dodavatele 
vyhodnocena jako odpovídající zadaným požadavkům 
 
6. Porušení Článku V odst. 4 Směrnice, podle kterého " Zadavatel musí v průběhu celého 
výběrového řízení dodržet transparentní a nediskriminační postup včetně zásady přiměřenosti 
(zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) a zásady stejného zacházení se všemi 
dodavateli.". 
 
Odůvodnění: 
Z předložených dokumentů je patrné, že jeden z dodavatelů (Hřiště hrou s.r.o.) dostal 
možnost svoji nabídku upravit, tak, aby byly odstraněny námitky hodnotící komise vůči této 
nabídce, pro které nabídka nebyla vyhodnocena jako odpovídající zadaným požadavkům 
(zvýšení hracího prvku a s tím spojené zvětšení dopadové plochy). Ke změně nabídky došlo 
v období mezi jednáním hodnotící komise a jednáním Rady města. Jiní účastníci možnost 
upravit svoji nabídku neměli. Došlo tedy k porušení zásady stejného zacházení se všemi 
dodavateli.  
 
7. Porušení Článku I. odst. 10 Směrnice, podle kterého " Veřejné zakázky musí být zadávány 
transparentním, nediskriminačním postupem a zásadou přiměřenosti za cenu obvyklou 
v místě plnění a postupem určeným pro jednotlivé zakázky touto směrnicí". 
 



Odůvodnění: 
K porušení toho obecného ustanovení došlo v důsledku výše uvedených porušení 
jednotlivých ustanovení Směrnice. V důsledku těchto pochybení lze konstatovat, že zadání 
veřejné zakázky vykazuje znaky netransparentnosti, nerovného zacházení popř. diskriminace. 
 
 
Z tohoto zároveň vyplývá, že při zadání veřejné zakázky mohlo dojít k porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterých: 
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti 
a přiměřenosti. 
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 
 
 
Při kontrole této veřejné zakázky bylo dále zjištěno, že následně byla s vítězným 
dodavatelem uzavřena další smlouva o dílo (samostatná veřejná zakázka v limitu do 90.000 
Kč bez DPH). Předmětem plnění této smlouvy bylo jednak zhotovení mlatového chodníku a 
dodání lavičky kolem stromu, ale dále také doplnění dopadové plochy, a to přestože při 
navýšení ceny zakázky v dodatečné nabídce předložené Radě města dodavatel uvedl, že k 
navýšení ceny dochází z důvodu potřeby úpravy původně navržených dopadových ploch. 
Skutečnost, že vyšší hrací prvek vyžaduje jiné dopadové plochy tak již byla v ceně zakázky 
zahrnuta. V smlouvě o dílo uzavřené na plnění předmětu původní zakázky je stanoveno, že 
"... cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla". KV se domnívá, že 
provedení dopadových ploch tak, aby hrací prvky splňovaly veškeré bezpečnostní 
požadavky, mělo být předmětem plnění v rámci původní smlouvy o dílo a že tedy neměla 
být část těchto prací hrazena v rámci jiné zakázky. 
 
 
Při kontrole této související veřejné zakázky bylo dále zjištěno porušení Článku II. odst. 5 
Směrnice, podle kterého "Oznámení o uzavření smlouvy, jehož finanční objem nad 50 000,-Kč 
musí být zveřejněno na profilu zadavatele na předepsaném formuláři včetně kopie uzavřené 
smlouvy. Uzavřená smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele ve stejném rozsahu jako 
na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. včetně nedílných příloh.". 
 
Odůvodnění: 
Předmětná smlouva byla zveřejněna v registru smluv. V systému EZAK však tato veřejná 
zakázka nebyla dohledatelná (opakovaně ověřováno členy KV v období prosinec 2017 
až únor 2018). V systému EZAK se veřejně zobrazuje tato zakázka až od 6. 2. 2018, tedy po 
opakovaném dotazu KV na zveřejnění této zakázky a po žádosti o zaslání přesného odkazuje 
na tuto veřejnou zakázku. 
 
KV tedy na základě všech výše uvedených skutečností konstatuje, že způsob zadání veřejné 
zakázky současně vykazuje znaky netransparentnosti, nerovného zacházení popř. 
diskriminace, což je v rozporu s Článkem I. odst. 10 a Článkem V. odst. 4 Směrnice a rovněž 



v možném rozporu s § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto znaky lze spatřovat 
zejména v tom, že: 
 

 neexistuje zadávací dokumentace (tj. absence přesného vymezení předmětu zakázky 
v podrobnostech pro zpracování nabídek) a neexistují hodnotící kritéria (tj. jaká 
kritéria budou hrát roli pro výběr nejvhodnější nabídky) 

 v zápisu hodnotící komise a v odpovědi p. Těhníkové je uvedeno, že 
návrh společnosti hřiště.cz odpovídal zadaným požadavkům, přičemž 
není jednoznačné, o jaké požadavky se jednalo. 
 

 doporučení hodnotící komise neobsahuje způsob (kritéria) hodnocení nabídek (není 
jasné, z jakých důvodů byla vítězná nabídka vyhodnocena jako nejlepší) 

 v zápise je pouze popsán postup, což není jednoznačné. 
 

 Rada města nerozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na doporučení hodnotící 
komise (Článek IV. odst. 10 Směrnice), když schválila uzavření smlouvy s jiným 
účastníkem (Hřiště hrou s.r.o.) než účastníkem vybraným (doporučeným) hodnotící 
komisí (hřiště.cz), což je v její pravomoci. Avšak k tomuto rozhodnutí není uvedeno 
adekvátní zdůvodnění a tedy není jasné proč právě Radou schválená nabídka jiného 
účastníka je/byla pro město nejlepší. 
 

 Rada města schválila uzavření smlouvy se společností Hřiště hrou s.r.o. (varianta drak 
– sestava SW2) za vyšší cenu (889.964 Kč) než cenu uvedenou v nabídce podané 
ve stanoveném termínu (855.345 Kč), přičemž je patrné, že uvedený dodavatel dostal 
možnost svoji nabídku upravit (zvýšení hracího prvku a zvětšení dopadové plochy), 
jiní účastníci tuto možnost neměli. Potřeba navýšení ceny (rozšíření předmětu plnění) 
není v rozhodnutí Rady města nijak odůvodněna. 
 

Závěr: 
KV shledal v zadání této zakázky pochybení, která způsobují rozpor s některými 
ustanoveními Směrnice. Tato pochybení mohou ve svém souhrnu vést rovněž k závěru 
o rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  
 
KV doporučuje: 
1. Radě města a odboru správy majetku dodržovat všechna ustanovení Směrnice tak, aby 

zvolený postup byl vždy transparentní.  
2. Radě města ve Směrnici specifikovat případy: 

 kdy se zadávací dokumentace nezpracovává,  

 pravidla pro jmenování členů hodnotící komise ve vztahu k zapojení třetích osob, 
tedy osob stojících mimo Radu města a odbor správy majetku (např. pravidla pro 
účast členů kontrolního výboru, nezávislých odborníků na danou problematiku 
apod.). 

 
 
 
 
 



Usnesení:  
KV shledal při zadání veřejné zakázky Herní prvky Alešova ulice porušení Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek Městem Turnov (verze č. 49.15). Zakázka zároveň vykazuje znaky porušení 
pravidla transparentnosti, přiměřenosti a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace 
dle zákona o veřejných zakázkách. 
 
Hlasování: 9 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 
 
 
Zakázky projektové dokumentace Metelkovy sady  
V zadání zakázek v rámci výběrového řízení Metelkovy sady KV neshledal žádné nedostatky. 
 
Usnesení:  
KV neshledal pochybení v zadání veřejných zakázek Metelkovy sady. 
 
Hlasování: 8 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 
 
Návrh usnesení do ZM:  
ZM bere na vědomí  
zprávu kontrolního výboru, včetně doporučení, ohledně kontroly veřejné zakázky "Herní 
prvky Alešova ulice" a zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 
 
ZM ukládá  
Radě města zpracovat návrh systémových opatření směřující k zajištění větší 
transparentnosti veřejných zakázek zadávaných Městem Turnov a tento návrh předložit ZM 
do 30. 6. 2018. 
 
Hlasování: 9 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 
 
 
 
V Turnově dne 5. února 2018 
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Stanovisko 

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

č. 3/2017 

Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu 

Právní předpis:  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

Ustanovení:  § 4; § 6; § 16; § 27; § 31; § 248  

Související právní předpisy:  zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení 
finančních limitů a částek pro účely zákona 
o zadávání veřejných zakázek 

Klíčová slova:  veřejné zakázky malého rozsahu, 
přezkoumání hospodaření  

Datum zpracování:  

Zpracoval: 

7. března 2017 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve 
spolupráci s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, Ministerstvem pro 
místní rozvoj a Ministerstvem financí 

Dotaz:  Kdo přezkoumává postup zadavatele 
v případě veřejné zakázky malého rozsahu?  

Kdo je příslušný hodnotit zásady 
transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace u veřejných zakázek 
malého rozsahu?  
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Stanovisko: 

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 

a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb, 

stavebních prací, koncesí na služby nebo koncesí na stavební práce. Tyto se dle 

výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní 

veřejné zakázky1 a veřejné zakázky malého rozsahu. 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se dle ustanovení § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), rozumí zakázka, 

jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na 

dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo v případě veřejné zakázky na 

stavební práce částce 6 000 000 Kč. Dle ustanovení § 16 odst. 1 ZZVZ se do 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky nezahrnuje daň z přidané hodnoty. 

V případě veřejných zakázek malého rozsahu pak dle ustanovení § 31 ZZVZ 

zadavatel není povinen zadat tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Veřejný 

zadavatel, kterým je zejména Česká republika, státní příspěvková organizace, 

územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, u níž funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek a jiná právnická osoba [za splnění 

podmínek stanovených § 4 odst. 1 písm. e) bod 1, 2 ZZVZ]2, je však povinen 

dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, 

přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, ani nesmí omezovat účast 

v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání 

v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 

Švýcarské konfederaci a ostatních státech, které mají s Českou republikou 

či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů 

z těchto států k zadávané veřejné zakázce. 

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy dle ZZVZ 

vykonává dle ustanovení § 248 odst. 1 ZZVZ Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále jen „Úřad“).  Je nutné upozornit, že ZZVZ upravuje primárně proces 

zadávání veřejných zakázek, tedy postupy od zahájení zadávacího řízení do 

okamžiku uzavření smlouvy. Požadavek účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti 

vynaložených prostředků už je však upraven v jiných právních předpisech 

[v podmínkách územně samosprávných celků např. v ustanovení § 38 zákona 

                                                           
1
 Podlimitní a nadlimitní veřejná zakázka je určena její předpokládanou částkou a upravena ustanovením § 25, 

§ 26 a § 27 ZZVZ. Podlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná cena přesahuje limity pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku. Konkrétní výši částky 
pro nadlimitní veřejnou zakázku určuje příslušné nařízení vlády. K 1. 1 .2017 pak pro územní samosprávné celky 
činí, dle NV č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek: pro dodávky a služby 5 706 000 Kč; pro stavební práce a koncese 142 668 000 Kč. Další informace lze 
dohledat v uvedeném nařízení vlády. 
2
 Kompletní výčet veřejných zadavatelů je uveden v ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ. 
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“), § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), či § 35 zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním 

městě Praze“), a v neposlední řadě též zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů]. 

Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné zakázky malého rozsahu nemusí být zadávány 

v zadávacím řízení, resp. v žádném formalizovaném postupu upraveném v ZZVZ, 

není ve vztahu k těmto zakázkám (s výjimkou situace, kdy se zadavatel dobrovolně 

rozhodne se zákonnému režimu podřídit – k tomu srov. dále) dána pravomoc Úřadu 

vykonávat dozor nad jejich zadáváním. 

Podle § 248 odst. 1 ZZVZ Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel 

stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní 

a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu 

podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté. Úřadu je tedy dána 

pravomoc vykonávat dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem 

a v jeho mezích zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní 

veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté ZZVZ (tedy v případě, 

kdy zadavatel uzavírá rámcovou dohodu, zavádí dynamický nákupní systém 

či zadává veřejnou zakázku v jeho rámci či směřuje k získání návrhu v soutěži 

o návrh). Pokud je v § 31 ZZVZ stanoveno, že při zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu je zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6, jedná se o pravidlo, které 

není stanoveno pro zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, a proto 

jeho dodržování nepodléhá dozoru ze strany Úřadu. Ve vztahu k veřejným 

zakázkám malého rozsahu tak dozorová pravomoc Úřadu není dána, a to ani 

v rozsahu dozoru nad tím, zda byly ze strany zadavatele dodrženy zásady 

podle § 6 ZZVZ. Postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se může 

stát předmětem dozoru ze strany Úřadu pouze na základě dobrovolného 

rozhodnutí zadavatele, který ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ zahájí na základě 

vlastního rozhodnutí za účelem zadání takové veřejné zakázky malého rozsahu 

zadávací řízení (tedy formalizovaný postup upravený ZZVZ). Tím však zároveň 

vyjadřuje svoji vůli podřídit výběr dodavatele takové zakázky pravidlům, která jinak 

platí jen pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. Taková veřejná 

zakázka se pak podle § 248 odst. 2 ZZVZ považuje pro účely dozoru za podlimitní 

veřejnou zakázku, a proces jejího zadávání je tak podroben dozoru ze strany Úřadu. 

Pro úplnost je třeba dodat, že stejně tak může být podroben dozoru ze strany Úřadu 

[na základě ustanovení § 248 odst. 1 písm. b) ZZVZ] postup zadavatele, který jako 

veřejnou zakázku malého rozsahu (tedy aniž by zahájil zadávací řízení) zadává 

zakázku, která ve skutečnosti veřejnou zakázkou malého rozsahu není 

(např. z důvodu chybně stanovené předpokládané hodnoty či nezákonného rozdělení 
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jedné veřejné zakázky do více zakázek). S ohledem na skutečnost, že taková 

veřejná zakázka však materiálně veřejnou zakázkou malého rozsahu není, 

neprolamuje ani toto ustanovení základní tezi, podle které pravomoc Úřadu 

k přezkumu postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

není dána. 

Lze doplnit, že přezkumná pravomoc (včetně kompetence k uložení případné 

sankce) Úřadu je též dána v případě povinnosti veřejného zadavatele dle ustanovení 

§ 219 odst. 1 ZZVZ, tedy, mj., povinnosti uveřejňování smluv na veřejné zakázky 

s hodnotou vyšší než 500 000 Kč, tedy i u veřejných zakázek malého rozsahu 

překračujících tuto hranici. 

Přestože Úřadu je zákonem jako jedinému státnímu orgánu svěřena výhradní 

pravomoc zasahovat do průběhu probíhajícího procesu zadávání veřejných zakázek, 

vést správní řízení podle ZZVZ a případně ukládat sankce či realizovat jiná opatření 

podle tohoto zákona, není tím dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících 

takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů a není dotčena ani kontrolní 

působnost zadavatele podle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRPÚZ“). 

Ustanovením § 15 ZRPÚZ je územním samosprávným celkům dána povinnost 

vykonávat kontrolu svého hospodaření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, po celý rozpočtový rok. Dle části čtvrté zákona 

o finanční kontrole jsou územní samosprávné celky povinny zajistit fungování 

vnitřního kontrolního systému, kdy zejména v rámci předběžné řídící kontroly při 

řízení veřejných výdajů před vznikem závazků jsou příslušní vedoucí zaměstnanci 

povinni prověřit zvláště nezbytnost připravované operace, její správnost ve vztahu 

k dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a k postupu a podmínkám 

stanoveným pro zadávání veřejných zakázek. Odpovědní vedoucí zaměstnanci jsou 

tedy povinni prověřovat i dodržování ustanovení § 6 ZZVZ (dodržování zásady 

transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). 

Specifickou možnost kontroly nad postupem zadavatele při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, dle něhož veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu 

s ustanovením § 2 odst. 2 písm. c) předmětem přezkoumání, prováděného 

každoročně krajským úřadem či auditorem nebo auditorskou společností. 

Tento proces je ovšem prováděn v rámci přezkoumávání hospodaření, jehož 

primárním účelem je zpětně provést kontrolu v oblasti rozpočtu a hospodaření obce, 

a to navíc pouze za předcházející kalendářní rok. 
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Každý zadavatel může také pověřit své vlastní kontrolní orgány, aby prověřily 

i zadávání veřejných zakázek. Těmi jsou v případě obcí zejména finanční výbory, 

které podle ustanovení § 117 odst. 2 zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo obce 

vždy. Tyto výbory jsou povinny provádět zákonem stanovené kontroly (§ 119 odst. 2 

zákona o obcích) a plnit další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo obce. Výbory jsou 

oprávněny provádět kontrolu zadávání veřejných zakázek jak v jeho průběhu, tak po 

jeho skončení. Jelikož je ovšem jediným orgánem oprávněným k dozoru nad 

zadáváním veřejných zakázek a případně navazujícím krokům ve správním řízení 

Úřad, nemohou tyto orgány zastupitelstva obce realizovat žádná sankční 

opatření a ani nemohou nijak zasahovat do probíhajícího procesu zadávání 

veřejných zakázek. Výbory jsou při kontrole veřejné zakázky omezeny toliko na 

zjišťování jednotlivých postupů a jednotlivých navazujících kroků a jejich popis. 

Své závěry pak mohou shrnout do zápisu o provedené kontrole s uvedením 

případných zjištěných nedostatků, který je určen zastupitelstvu obce. Současně je 

třeba si uvědomit, že se jedná o kontrolu v jistém smyslu slova alternativní se 

zpětnou vazbou dovnitř dané obce, která ovšem nedisponuje skutečnými prostředky 

k nápravě případných nezákonností a je zcela závislé na vůli zastupitelstva obce, 

zda bude uskutečněna. 

V intencích zákonů o územních samosprávných celcích pak probíhá ještě kontrola 

výkonu samostatné působnosti vykonávaná Ministerstvem vnitra. Tato kontrola je 

však zcela jednoznačně limitována možností kontrolovat pouze zákonnost postupu 

jednotlivých orgánů územních samosprávných celků při zadávání veřejných zakázek, 

tj. zda příslušné orgány územního samosprávného celku rozhodly o jednotlivých 

krocích v souladu s jejich kompetencemi dle příslušného zákona o územních 

samosprávných celcích (např. zda v dané záležitosti měla rozhodnout a rozhodla 

rada či zastupitelstvo územně samosprávného celku). Jiné aspekty procesu 

zadávání veřejných zakázek územně samosprávnými celky není Ministerstvo vnitra 

oprávněno kontrolovat. 

Je též dlužno zmínit že postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, na jejichž realizaci žádá zadavatel dotaci, může být podroben kontrole ze 

strany poskytovatele této dotace. 

Z pohledu občana nelze ani vyloučit svého druhu kontrolu v podobě přezkoumání 

zákonnosti postupu orgánů územních samosprávných celků při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v rámci postupu orgánů činných v trestním řízení při 

vyhodnocení a přezkoumání jejich podnětu. Kromě trestných činů úplatkářství 

(tj. přijetí úplatku, podplacení a nepřímé úplatkářství) dle § 331 až 333 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), 

se jedná o trestné činy porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 

TZ), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě (§ 256 TZ) a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 
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TZ), jakož i zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ), maření úkolu úřední osoby 

z nedbalosti (§ 330 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 TZ) 

a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221 TZ). 

Závěr: Z hlediska provádění kontrol procesu zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu je evidentní, že ZZVZ nezakládá Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže pravomoc k výkonu dozoru nad postupem zadavatele při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (s výjimkou situace, kdy se 

zadavatel při zadávání takové zakázky dobrovolně podřídí formalizovanému 

režimu zadávacího řízení upraveného zákonem). Zůstává tak možností k jejich 

provedení kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí krajským úřadem či auditorem nebo auditorskou společností, 

ovšem pouze za předcházející kalendářní rok. Variantou je též příp. zapojení 

vnitřních kontrolních orgánů v jim vymezené působnosti (finanční výbory 

zastupitelstev územně samosprávných celků), anebo kontrola podle 

ustanovení § 15 ZRPÚZ vykonávaná územními samosprávnými celky po celý 

rozpočtový rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:  - stanovisko ruší původní stanovisko č. 1/2013, 
   - stanovisko popisuje právní stav k 1. lednu 2017, 
   - stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům  
   je oprávněn pouze příslušný soud, 
   - stanovisko je analogicky použitelné též pro kraje podle zákona  
   o krajích a pro hlavní město Prahu a jeho městské části podle  
   zákona o hlavním městě Praze.  



 

Veřejná zakázka: Herní prvky Alešova ulice 
 
Zadání zakázky 
 
Proč byla zakázka zadána před navrhovaným navýšením položky v rozpočtu ZM? 
Odpověď p. Těhníkové:  
„Ve schváleném rozpočtu města 2017 byla tato akce uvedena s položkou 500 tis. Kč, schvalování této zakázky 
proběhlo v radě města až po radou města schváleném rozpočtovém opatření č. 1, které navýšilo částku na 1 mil. Kč. V 
případě, že by rozpočet nebyl zastupitelstvem města navýšen, byla možnost soutěž zrušit.“ 
 
Proč nebyla poptávka zaslána alespoň 5 firmám dle směrnice? 
Odpověď p. Těhníhové:  
„Při poptávce herních prvků pro hřiště v Alešově ulici jsme se soustředili především na výrobní program společností, 
které dodávají herní prvky a vyhovovaly pro náš záměr. Měli jsme zájem, aby na hřišti byly osazeny herní prvky pro 
věkovou kategorii 5-14 let. Po prověření výrobních programů jsme proto oslovili společnosti Hřiště.cz, TR Antoš s.r.o., 
Hřiště hrou s.r.o. V době řešení této zakázky se mi postup jevil jako vyhovující a správný. Se zpětným pohledem jsem 
měla v souladu se směrnicí oslovit pět společností.“ 
 
Proč není v nabídce zadávací dokumentace, resp. proč nebyla vypracovaná? 
Odpověď p. Těhníhové:  
„Slovně byly popsány prvky, jaký mají splňovat účel. Účastník tak mohl nabídnout prvky ze svého sortimentu, které 
tento popsaný účel splňují. Na vybavení menších hřišť projektovou dokumentaci nezpracováváme, pouze slovně 
popíšeme, jaké si představujeme prvky.“ 
 
Proč nejsou v nabídce ani v zápise z hodnotící komise údaje o hodnotících kritériích? 
Odpověď p. Těhníhové: 
Záměrem bylo vybrat nejlépe vyhovující návrh. Postup, který komisi vedl k určení pořadí je v zápise jednoznačně 
popsán:  
„ Komise provedla posouzení nabídky z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele 
uvedených ve výzvě k podání nabídky (prvky pro věkové rozmezí 5-14 let, požadavek na ručkovací, balanční a šplhací 
prvky nebo sestava a skluzavky. Jako herní prvky nebudou navrhovány lanovky a pyramidy. Prvky musí být navrženy 
takové, aby neohraničovaly prostor neprůhlednými stěnami a zábranami). Předpokládaná cena: dodávka prvků, 
montáž, dopadové plochy včetně DPH 900 tis. Kč.  
Komise se v rámci posouzení nabídky zabývala i funkčností prvků z hlediska provozu a údržby. U nabídky společnosti 
Hřiště hrou s.r.o., která předložila dva návrhy na hřiště, ověřovala výšku navrženého prvku „drak“ a jeho využití. 
Navržená výška 1m, průlezná výška přibl. 0,8 m. Přestože tento prvek zaujal svoji originalitou, komise nedoporučuje 
jeho nákup především z hlediska jeho následné údržby a úklidu hřiště.  
Navržená sestava společnosti TR Antoš s.r.o. komisi nezaujala. Prvky bez většího nápadu. Jejich výhodou je výrazně 
nižší cena než zadavatel předpokládal.  
Návrh společnosti hřiště.cz odpovídá zadaným požadavkům.“ 
 
Schválení zakázky RM 
 
Proč RM nerozhodla o výběru nabídky na doporučení hodnotící komise? Proč RM nepoptala i další účastníky 
poptávky ohledně úpravy návrhu? 
Odpověď  p. starosty: 
„V rámci komise jsme preferovali nabídku Hřiště cz, s.r.o., především z hlediska údržby. V rámci projednávání RM 
došlo rozsáhlé diskuzi, zda hřiště vybrané komisí splňuje nejen funkční požadavky, ale i estetické, tak aby odpovídalo 
náhradě za původní Hrad. Drak bylo jediné hřiště, které řešilo celý problém komplexně, jako velkou funkční výtvarnou 
strukturu s hracími doplňky workoutu. Ostatní přišli pouze s jednotlivými herními prvky, které byly dle dopadových 
ploch umístěny do prostoru. Nápad Draka a workoutového hřiště se všem líbil, jediným drobným problémem byla 
výška draka vzhledem k věku dětí. Tento problém byl však v rámci komunikace s dodavatelem vyřešen, a tak nic 
nebránilo RM ve schválení návrhu, který více zaujal. Poptávání ostatních dodavatelů k úpravě jejich návrhů by 
pravděpodobně nevedlo k návrhu plastiky, protože již prvotně pracovali s jednotlivými herními prvky – jejich princip 
návrhu byl zcela odlišný. Je třeba říci, že RM se snažila realizovat dětské hřiště tak, aby bylo hotovo na jaře 2017 a 
mohlo ihned rovnocenně nahradit Hrad, který na podzim 2016 neprošel velkou revizí a byl mimo provoz.“ 
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Proč, když v rozpočtu byl alokován 1 mil Kč, RM předpokládala cenu 900 tis. viz zápis RM z 16. 2.? 
Odpověď p. Těhníhové:  
„Předpokládaná cena nemusí odpovídat vyčleněné částce v rozpočtu. Jedná se o cenu, za kterou se předpokládá, že se 
dá zakázka pořídit. Je vhodné ponechat i nějakou rezervu na vícepráce ….“ 
 
Proč je rozdíl v nabídce spol. Hřiště hrou ze zápisu hodnotící komise ze 7. 2. (885 345 Kč) a částkou uvedenou ve 
smlouvě (889 964 Kč)?  
Odpověď p. Těhníhové: 
„V zápise je uvedena částka 855 345 Kč, po úpravě nabídky (zvýšení Draka) byla nabídková cena změněna na 889 964 
Kč.“ 
 
Proč není v rozpočtu na řádku 574 částka 889 964 Kč, ale částka 967 000 Kč? Co bylo pořízeno za 77 036 Kč, od koho 
a kdo o tom rozhodl? 
Odpověď p. Těhníhové: 
„Byly rozšířeny dopadové plochy dle skutečných potřeb tak, aby vyhovovaly bezpečnému provozu a normě, dodána 
lavička včetně montáže a realizován mlatový chodník (na základě špatných zkušeností v minulosti – rozbahněné 
stezky ke hřištím). Větší množství dopadových ploch bylo způsobeno úpravou rozmístění herních prvků. Tuto úpravu 
bylo nutné realizovat z důvodu, že v místě hřiště vede kabel VN a herní prvky nelze umístit v ochranném pásmu 
tohoto vedení. Dodavatel Hřiště hrou s.r.o. na základě samostatné smlouvy o dílo. Rozhodlo o tom OSM s vědomím 
starosty.“ 
 

Veřejná zakázka Metelkovy sady 
 
Kolik byla odhadem cena dětského hřiště a kolik obnovy parku? 
Odpověď p. Těhníhové: 
„Dětské hřiště včetně terénních úprav, oplocení a opravy cest kolem hřiště přibližně 2 mil. Kč 
Celkové stavební náklady na vstupní část včetně hřiště 5,97mil.Kč vč. DPH.“ 
 
Proč nebyly vypsány 2 soutěže, jedna na dětské hřiště a jedna na obnovu parku? 
Odpověď p. Těhníhové: 
„V rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na realizaci obou etap. Jelikož v obou etapách převažovaly stavební 
práce, byly tyto etapy zadány společně, aby nedocházelo k účelovému dělení zakázky. Rovněž přítomnost dvou firem 
by značně komplikovala práce na staveništi.“ 

 
Doplňující otázky 
 
Proč nebyl na hodnocení zakázek „drak“ a Metelkovy sady pozván zástupce KV? Resp. dle jakého klíče probíhá 
oslovení zástupců KV, na jakou zakázku ano, na jakou ne? 
Odpověď p. Těhníhové: 
„Členy kontrolního výboru zveme k zakázkám v hodnotě nad 400 tis Kč bez DPH.  Oslovujeme členy náhodně, dle jejich 
časových možností nebo dle jejich zájmu o zakázku. Hodnocení zakázky Metelkovy sady se účastnil pan Vele.“ 
 
Na jaká dětská hřiště byl použit dar spol. Zikuda, vodohospodářské stavby, ve výši 250 tis. Kč? 
Odpověď p. Těhníhové: 
„Dar byl použit na úhradu nákladů spojených s realizací dětského hřiště v Alešově ulici „drak“, hřiště v Metelkových 
sadech a hřiště v parku u letního kina.“ 
 
 

Doplňující otázky po lednovém jednání KV 
 
Kdy rozhodla RM o vypsání VŘ Herní prvky Alešova ulice a byla jmenována hodnotící komise?  
„Zadání zakázky nebylo schvalováno v RM. Původně se jednalo o zakázku do 400 tis.Kč. RM byla informována po 
jednání hodnotící komise.“ 
 
Kde lze na Ezaku nalézt dodatkovou smlouvu s Hřiště hrou na lavičku, chodník a dopadovou plochu?  
„Ezak. přehled zakázek, Rozšíření dopadových ploch u hřiště Alešova Turnov a i v registru smluv.“  
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Lze specifikovat použití daru 250 tis. Kč od spol. Zikuda, určit částky, kterými byly podpořeny jednotlivá dětská 
hřiště? 
„Hřiště Metelkovy sady - 42 300 Kč, park u letního kina 187 900 Kč, hřiště drak 19 800 Kč.“ 
 
Odpovědi zpracoval odbor správy majetku - paní Těhníková 
 


