Karlovy Vary 14. 2. 2017

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Předmět žádosti:

Informace ohledně uzavírání smluv:
1) K zadávání zakázek městem K. Vary z volné ruky bez výběrových řízení.
„Žádám o sdělení, na základě jakých konkrétních ustanovení konkrétních zákonů Rada města
schvaluje uzavírání smluv na služby, které jsou placeny z veřejných zdrojů, a primátor tyto smlouvy
uzavírá, aniž by proběhl byť ten nejjednodušší výběr zhotovitele.“
2) K procesu schvalování veřejných zakázek.
„Na základě jakého konkrétního zákonného ustanovení zákona o obcích město zpracovalo ‚Zásady
pro zadávání veřejných zakázek‘ a jakou má tento dokument právní sílu a pro koho je závazný?
Jaké jsou stanoveny sankce v případě jeho porušování?“
3) K uzavírání smluv s fyzickými osobami na činnosti, které mají dle své náplně zajišťovat odbory
magistrátu města.
„Žádám o sdělení, na základě jakého ustanovení zákona o obcích uzavírá primátor města tyto
smlouvy např. se členy komise pro územní plán a dalšími experty?“
4) Ve věci dodržování zákona č. 137/2006 Sb. Městem
„Jakým opatřením zajišťuje Město při postupu podle tohoto zákona v případě zadávání zakázek
bez výběrového řízení zásadu transparentnosti a rovného zacházení (viz § 6 zákona)? Na základě
jakého zákonného ustanovení postupuje Město při zadávání selektivně, když například uzavřelo
smlouvu na dodání Studie IDT Varšavská v ceně 930 tis. Kč bez výběrového řízení, ačkoliv se
jednalo o dodávku, kterou by rovnocenně mohl provést i někdo jiný i za menší cenu, přičemž běžně
vypisuje na menší objemy dodávek výběrová řízení?“

Odpověď:
Ad1) Při uzavírání smluv na služby dochází vždy alespoň k nejjednoduššímu výběru zhotovitele. Rada
města Karlovy Vary schvaluje uzavření smlouvy na služby na základě ustanovení § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Na
základě ustanovení § 103 odst. 1 zákona o obcích starosta (v případě statutárního města primátor)
zastupuje obec (město) navenek a předem schválené smlouvy podepisuje a tím uzavírá.

Ad2) Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zásady“) jsou interní normativní směrnice vydané
Radou města Karlovy Vary na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích. Dle ustanovení čl. 1
odst. 1, písm. a) Zásad stanoví Zásady závazný postup pro zadávání veřejných zakázek Městem,
Městskou policií Karlovy Vary a příspěvkovými organizacemi města Karlovy Vary. Dle ustanovení čl.
8 odst. 3 Zásad Rada města Karlovy Vary rozhoduje o výjimkách z užití ustanovení této vnitřní
směrnice při zadávání zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie. V zásadách nejsou stanoveny
žádné sankce.

Ad3) Na základě ustanovení § 103 odst. 1 zákona o obcích starosta (v případě statutárního města
primátor) zastupuje obec (město) navenek a předem schválené smlouvy podepisuje a tím uzavírá.

Ad4) V rozsudku sp. zn. 2 Afs 132/2009 ze dne 26. 1. 2011 Nejvyšší správní soud ČR uvedl, že „shodně se
soudem krajským, tedy zastává názor, že veřejný zadavatel u veřejné zakázky malého rozsahu
nemusí dodržet závazný postup stanovený pro zadávání veřejných zakázek zákonem o veřejných
zakázkách, musí pouze dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Na
zadávání tohoto typu veřejné zakázky zákon o veřejných zakázkách (od 1. 10. 2016 nový zákon č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) vůbec nedopadá a přímo není
aplikován ani jeho § 6. Odkaz na toto ustanovení, uvedený v § 31, druhé větě zákona o zadávání
veřejných zakázek, je pouze legislativní zkratkou, odkazující na výčet jednotlivých zásad, které musí
být dodrženy“. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 2 Afs 132/2009 ze dne 26. 1. 2011
tedy vyplývá, že u veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel není povinen dodržet postup pro
zadávání veřejné zakázky stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek, a tudíž Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže není oprávněn přezkoumat postup zadavatele po věcné stránce, jak
se domáhal ve svém rozkladu navrhovatel, jelikož neexistuje závazný postup stanovený zákonem
pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. Dále v této souvislosti uvádím, že Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek a contrario nemá zákonné
zmocnění ukládat v případě postupu zadavatele před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku
malého rozsahu nápravná opatření. Dle ustanovení čl. 8 odst. 3 Zásad Rada města Karlovy Vary
rozhoduje o výjimkách z užití ustanovení této vnitřní směrnice při zadávání zakázek malého rozsahu
II. a III. kategorie. K tomu je Rada města oprávněna na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o
obcích.
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