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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 20.03.2017

Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 20.03.2017
doručena prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádali o následující informace:
1. veškeré výstupy, které Vaše městská část obdržela v rámci veřejné zakázky realizované na
základě objednávky ev. č. OB2000/1600039 ze dne 24.10.2016 od dodavatele Oživení, o.s.;
předmětem této veřejné zakázky byl audit veřejných zakázek; zejména tedy žádáme o tento
audit veřejných zakázek; dále k této veřejné zakázce žádáme o sdělení, zda jí předcházel
průzkum trhu (resp. zda bylo osloveno více osob za účelem podání nabídky), a pokud ano,
žádáme o sdělení seznamu osob, které byly v rámci tohoto průzkumu trhu osloveny;
2. veškeré výstupy, které Vaše městská část obdržela v rámci veřejné zakázky realizované na
základě objednávky ev. č. OB3410/1600007 ze dne 12.12.2016 od dodavatele Partnerství,
o.p.s.; předmětem této veřejné zakázky bylo zpracování podkladů pro bezpečné cesty do
školy; zejména tedy žádáme o tyto podklady; dále k této veřejné zakázce žádáme o sdělení,
zda jí předcházel průzkum trhu (resp. zda bylo osloveno více osob za účelem podání
nabídky), a pokud ano, žádáme o sdělení seznamu osob, které byly v rámci tohoto průzkumu
trhu osloveny.
K 1. bodu Vaší žádosti sdělujeme, že výstupem, který MČ BS obdržela na základě Vámi uvedené
objednávky, byla Mapa korupčních rizik v systému veřejných zakázek městské části Brno-střed.
Tento dokument je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Licence k volnému šíření dokumentu je udělena ve vztahu k části
I. Hlavní zjištění a II. Hlavní doporučení. Tyto části Vám zasíláme v příloze. Ve vztahu ke zbylé
části dokumentu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, které Vám
zasíláme poštou.
Této veřejné zakázce předcházel průzkum trhu. Osloveni byli: Komora forenzních auditorů
pro odhalování korupce a podvodů, z.s., IČ: 227 09 525; Transparency International – Česká

-2republika, o.p.s., IČ: 272 15 814; Oživení, o.s., IČ: 673 65 353; KROUPAHELÁN advokátní
kancelář, s.r.o., IČ: 29310571.
K 2. bodu Vaší žádosti sdělujeme, že projekt Bezpečné cesty do školy (dále jen „projekt“) běží
dle harmonogramu, jehož návrh byl prezentován na vstupním semináři ve spolupráci se zástupci
MČ a školními koordinátory. K projektu je připraven webový rozcestník/webový pracovní prostor,
kam se ukládá vše potřebné s dostupností všech členů pracovní skupiny. Naleznete jej na adrese:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly/brno-stred.
Schválený harmonogram projektu je v zápisu z 1. schůzky pracovní skupiny na tomto webu
(popř. přímo na:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-doskoly/Brno-stred/20170215-zapis-web.pdf.aspx).
Projekt byl oficiálně zahájen 15.02.2017 na radnici MČ BS formou vstupního semináře (seznámení
koordinátorů ze škol a členů pracovní skupiny s průběhem projektu a jeho částmi, zadání mapování
dopravně rizikových míst a dopravního průzkumu, představení fakultativních doprovodných aktivit
pro zvýšení dopadu projektu). Aktuálně tedy probíhá na školách mapování dopravních rizik
na cestách do školy a dotazníkový průzkum (se zapojením všech žáků zúčastněných škol). Nástroje
pro mapování i průzkum již školy mají, včetně doplňujících informací a instrukcí.
Následovat bude kompletace dat a vlastní analýza/vyhodnocení mapování a průzkumu. Výsledky
budou prezentovány na 2. schůzce pracovní skupiny cca na přelomu května a června. Zde také
proběhne zadání zpracování konceptu dopravní studie (dle našich informací ji budou vypracovávat
Brněnské komunikace během července a srpna). Koncem září proběhne veřejné projednávání
konceptu dopravní studie a cca koncem října by mělo být vše hotovo včetně doprovodných aktivit
na školách.
Této veřejné zakázce předcházel průzkum trhu. K podání nabídky byla oslovena ještě společnost
Pražské matky, Muchova 13/232, 160 00 Praha 6, IČ: 452 46 220. Jedná se o specifický projekt
a v podmínkách ČR mají dle našich informací a zjištění s jeho realizací zkušenosti zejména tyto dva
subjekty.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Příloha:
- Mapa korupčních rizik v systému veřejných zakázek MČ BS – hlavní zjištění, hlavní
doporučení (1 strana)
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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 20.03.2017 - doplnění

Vážení,
k Vaší žádosti ze dne 20.03.2017 Vám v příloze zasíláme kompletní znění auditu veřejných zakázek
- Mapa korupčních rizik v systému veřejných zakázek městské části Brno-střed. Úřad městské části
Brno-střed získal souhlas k volnému šíření díla, proto Vám audit dle ust. § 12 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- Mapa korupčních rizik v systému veřejných zakázek MČ BS (23 stran)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK
městské části Brno- Střed

Oživení, o. s.
únor 2017

Tento dokument je autorským dílem dle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona a byl vypracován
výhradně pro potřeby Objednatele - Městské části Brno-střed. Poskytnout jej třetí osobě je možné
pouze na základě předchozího udělení licence ze strany autora. Licenci k volnému šíření dokumentu
Objednatelem tímto autor uděluje na části dokumentu I. Hlavní zjištění a II. Hlavní doporučení.

Autor: Oživení, o. s.
Zpracoval: Martin Kameník
Únor 2017
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Seznam zkratek:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejné zakázky malého rozsahu (zakázky s hodnotou do 2 mil. Kč na dodávky a služby a 6 mil.
Kč na stavební práce)
ZVZ
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

I. Hlavní zjištění
Seznam korupčních rizik ve veřejných zakázkách podle jejich závažnosti a pravděpodobnosti
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Riziko
Neobjektivní a podjatá kontrola plnění předmětu veřejné zakázky
Nevýhodné změny smluvních podmínek s dodavatelem v průběhu realizace veřejných
zakázek
Selhání zadavatele při zadávání nadlimitních a podlimitních zakázek
Příprava neúčelných, neefektivních a nehospodárných výdajů na veřejné zakázky
Manipulace při zadávání VZ na stavební práce v limitech od 200 000 do 2 499 999 Kč
bez DPH
Manipulace u zadávání VZ na stavební práce od 2 499 999 Kč do 5 999 999 bez DPH
Netransparentní provedení průzkumu trhu a stanovení předpokládané hodnoty
Manipulace při zadávání VZ na dodávky a služby v limitech od 200 000 do 1 999 999
Kč bez DPH
Manipulace při výběru dodavatele u VZ na dodávky a služby a stavební práce ve
finančním objemu do 199.999 Kč bez DPH.
Manipulace veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi

hodnota
4,6
4,2 (3,6)
4,2
4,0
4,0
2,7
2,4
2,4
1,0
0,8

II. Hlavní doporučení
č.
1
2
3
4
5
6

Doporučení
Zřídit funkci supervize pro kontrolu plnění smluv na zakázky od 1 mil. Kč (dodávky a služby) od 3 mil. Kč
na stavební práce
Stanovit procedurální náležitosti pro uzavírání smluvních dodatků včetně osobní odpovědnost za
předpokládanou kontrolu změny závazku. Pro změny smluv u VZMR stanovit podmínky a omezení
smluvních dodatků obdobně jako je tomu v ZZVZ.
Stanovit osobní odpovědnost pro zadávací úkony podle ZZVZ, zřídit speciální odbor (oddělení) pro
administraci celého zadávacího řízení.
Stanovit standardy pro provádění předběžné obsahové kontroly výdaje před vznikem závazku,
zdůvodnění pro větší VZ (podlimitní, nadlimitní) jako podklad pro rozpočet na další rok.
Stanovit novou klasifikaci VZMR respektující zásadu přiměřenosti, garantující otevřenou soutěž a
jednotný informační standard.
Stanovit závazné zadávací postupy pro zakázky příspěvkových organizací jako součást pravidel pro celou
MČ BS.
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III. Metodika tvorby mapy rizik
Zdroje informací pro zpracování mapy rizik:
1. interní předpisy města:
Organizační směrnice č. 61/2015 zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb.
Organizační řád
Organizační směrnice č. 57/2014 Vnitřní kontrolní systém ÚMČ BS
2. rozhovory s vedoucími pracovníky ÚMČ BS a příspěvkové organizace 16. 11. 2016
3. kontrolní vzorek veřejných zakázek (kompletní dokumentace)
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Brno, Hroznová 1, objekt Hlinky 146 - výměna oken - 2.etapa
Dodávka a servis pouťové atrakce vlakové soupravy včetně kolejiště
Výběr dodavatele k zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a teplé vody
4. informace o veřejných zakázkách z profilu zadavatele MČ Brno střed
5. export dat z profilu zadavatele o zahájených a ukončených zadávacích řízení od 1. 1. 2016 do 12.
12. 2016

Identifikace korupčních rizik
Vysvětlení základních pojmů:
korupční riziko: pojem užívaný v materiálu pro rizika související s porušování předpisů, podvodů,
nedbalosti, podjatosti osob atp., která mohou být základem pro vznik a realizaci korupční transakce.
Pro identifikaci a analýzu korupčních rizik vycházíme z operativní definice rizika korupce:1
korupce

monopol
moci

volnost v
rozhodování

odpovědnost
(transparentnost)

Základní charakteristika definičních znaků korupce pro oblast veřejných zakázek v samostatné
působnosti samospráv je operacionalizována pomocí schématu rozhodovacích procesů při zadání a
realizaci veřejných zakázek.
Obr. 1: fáze procesu veřejné zakázky
1.definování
potřeb

2.příprava
výběrového
řízení

3. výběr
dodavatele

4. realizace
předmětu VZ

5. vyúčtování
a předání
předmětu VZ

(zdroj: Transparency International 2006 – upraveno)
Analýza procesu veřejných zakázek tudíž zahrnuje nejen samotné zadání zakázky, tak, jak je
regulován v ZZVZ, ale všechny fáze, které souvisí s realizací veřejného výdaje, tedy od definování
veřejné potřeby až po její uspokojení (realizaci zakázky).
Základní charakteristiku definičních znaků korupčních rizik obsahuje následující tabulka:

1

V angl. originálu „Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability; Robert Klitgaard.
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Tab. 1
Definiční znaky rizika korupce
Nikdo další se věcně nepodílí na tvorbě rozhodnutí v klíčových fázích
zadání a realizace veřejné zakázky (viz. obr. 1)
Rozpor mezi formálními podmínkami pro tvorbu rozhodnutí o veřejné
zakázce a reálnými požadavky na rozhodování způsobený určitým
+ volnost v rozhodování normativním vakuem. Rozhodovací proces o zakázce není dostatečně
regulován formálními pravidly. Jsou proto naplněny definiční znaky
sociální dezorganizace - „normeless.“
Nízká transparentnost rozhodovacího procesu o zakázce, nejen vně,
ale i uvnitř organizace. Obsahuje znaky institucionální
neodpovědnosti při výkonu funkce a rozhodování. Zahrnuje nejasný
- transparentnost
systém pravomocí a odpovědností v jednotlivých fázích zakázky, slabé
či žádné kontrolní mechanismy nebo omezenou veřejnou kontrolu
danou slabou nebo nulovou otevřeností.
+ monopol moci

Klasifikace korupčních rizik
Tab. 2: Pravděpodobnost výskytu negativní události generující korupční riziko
Pravděpodobnost Význam
0,0
Událost je naprosto vyloučena
0,1
Událost je téměř vyloučena
0,2
Událost je velmi málo pravděpodobná
0,3
Událost je dosti nepravděpodobná
0,4
Událost je málo pravděpodobná
0,5
Pravděpodobnost výskytu nebo ne výskytu události je stejná
0,6
Událost je spíše pravděpodobná než nepravděpodobná
0,7
Událost je dosti pravděpodobná
0,8
Událost je vysoce pravděpodobná
0,9
Událost je výrazně pravděpodobná
1,0
Událost je zcela jistá
Tab. 3: Závažnost (váha) rizika
Body
Hodnocení
1
Riziko je v podstatě zanedbatelné
2
Riziko je velmi malé
3
Riziko je malé
4
Riziko má téměř střední význam
5
Riziko má střední význam
6
Riziko je o něco více nad průměrem
7
Riziko je významné
8
Riziko je dosti významné
9
Riziko je velmi významné
10
Riziko má fatální vliv
Výsledná hodnota rizika (hr) je součinem jeho pravděpodobnosti (p) a váhy (v)
hr = p * v
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IV. Analýza rizik a formulace doporučení
Současný stav systému veřejných zakázek MČBS
Organizace
Systém v sobě zahrnuje celkem 40 zadavatelů (úřad a jeho příspěvkové organizace – školství, kultura,
sport). Jednotlivé příspěvkové organizace přitom disponují značnou autonomií v organizaci zadávání
svých zakázek, mohou si stanovit vlastní pravidla pro VZMR a zakázky si administrují vlastními silami.
Celkově je tak systém velmi decentralizovaný, prvky centrálního řízení se uplatňují ad-hoc v závislosti
na okolnostech veřejného výdaje (např. nutnost koordinace větších investic, strategický význam
výdaje).
Regulace
Krom povinností plynoucích pro MČBS z ZZVZ je zadávací proces pro VZMR regulován organizační
směrnicí pro zadávání veřejných zakázek (OSZVZ) Úřadu a vnitřními směrnicemi jednotlivých
příspěvkových organizací. OSZVZ upravuje především zadávací proces pro 5 kategorií VZMR.
Řízení a kontrola výdajů na zakázky je upravena v Organizačním řádu a Vnitřním kontrolním systému
(VKS).
Nástroje
Hlavním nástrojem je profil zadavatele E-ZAK, který slouží k publikování informací a dokumentů,
registraci dodavatelů a elektronického podávání nabídek.

Statistika veřejných zakázek2
V roce 2016 bylo Úřadem MČBS zahájeno a zadáno 264 zakázek, v celkovém objemu 335 145 709 Kč
bez DPH.3
Tab. 4
Druh zadávacího řízení
VZMR - dodávky, služby, st.práce do 19.999 Kč
VZMR - dodávky, služby, st.práce od 20.000 - 199.999 Kč
VZMR - dodávky, služby od 200.000 - 1.999.999 Kč
VZMR - st. práce od 200.000 - 2.499.999 Kč
VZMR - st. práce od 2.500.000 - 5.999.999 Kč
VZ - dodávky a služby od 2.000.000 Kč
VZ - st. práce od 6.000.000 Kč
Celkem

počet
0
157
30
65
5
3
4
264

%
0,0%
59,5%
11,4%
24,6%
1,9%
1,1%
1,5%

objem
(Kč bez DPH)
0
9 961 713
20 808 977
90 113 908
15 164 175
111 211 798
87 885 137
335 145 709

%
0,00%
2,97%
6,21%
26,89%
4,52%
33,18%
26,22%

Z toho nejčastěji byly zadávány drobné VZMR do 200 tis. Kč. Z hlediska finančního objemu však
dominují podlimitní a nadlimitní zakázky tvořící téměř 60 % všech prostředků.
Ve vztahu k problému regulace zadávání VZMR byla objemově nejvýznamnější kategorie VZMR na
stavební práce v hodnotě od 200 tis. do 2,5 mil. Kč, 66 % prostředků na VZMR.
Úřad se proto musí vyrovnat s administrací velkého počtu malých zakázek a zároveň zadávání a řízení
velkých zakázek, jejichž selhání by mělo významné dopady na rozpočet i zajištění veřejných služeb.

2
3

zahájených a zadaných v období 1. 1. 2016 – 12. 12. 2016

cena ve smlouvě
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Tab. 5
Druh veřejné zakázky

počet

dodávky a služby
z toho VZMR
stavební práce
z toho VZMR
Celkem

166
163
98
93
264

%
62,9%
61,7%
37,1%
35,2%

objem (Kč
bez DPH)
139 933 330
28 721 532
195 212 378
107 027 242
335 145 709

%
41,8%
8,6%
58,2%
31,9%

Z hlediska poptávaného předmětu tvořily 2/3 zakázky na dodávky a služby, na stavební práce však
bylo celkově vynaloženo více finančních prostředků. V případě VZMR objemově zcela převládají
zakázky na stavební práce. Priority by proto měly být kladeny na kvalitní zadávání, řízení a kontrolu
stavebních zakázek převyšující hodnotu 200 tis. Kč.
Tab. 6
Počet řízení s (n) nabídkami
1 nabídka
2 nabídky
3 nabídky
4 nabídky
5 a více nabídek
Celkem
Pozn: PN – podané nabídky, HN – hodnocené nabídky

počet
PN
69
65
85
15
30
264

%
26,1%
24,6%
32,2%
5,7%
11,4%

počet
HN
75
61
85
16
27
264

%
28,4%
23,1%
32,2%
6,1%
10,2%

objem (Kč
%
bez DPH)
97 479 344 29,1%
131 238 186 39,2%
75 797 457 22,6%
14 944 781 4,5%
15 685 940 4,7%
335 145 709

Počet nabídek v soutěži ukazuje, nakolik se zadavateli daří využívat tržní soutěž pro získání co
nejvýhodnější nabídky, přitom je rozhodující počet hodnocených nabídek.
Nejčastěji (u 1/3 zakázek) byly v soutěži hodnoceny 3 nabídky. Nejvíce prostředků (39 %) však bylo
zadáno v soutěžích s 2 nabídkami. Přitom skoro 1/3 všech prostředků byla zadána bez reálné
soutěže4.

kategorie veřejných zakázek
VZMR - dodávky, služby, st.práce do 19.999 Kč
VZMR - dodávky, služby, st.práce od 20.000 - 199.999 Kč
VZMR - dodávky, služby od 200.000 - 1.999.999 Kč
VZMR - st. práce od 200.000 - 2.499.999 Kč
VZMR - st. práce od 2.500.000 - 5.999.999 Kč
VZ - dodávky a služby od 2.000.000 Kč
VZ - st. práce od 6.000.000 Kč

průměr
podaných
nabídek
0,00
2,59
2,63
2,86
2,20
2,00
3,75

průměr
soutěže s 1
hodnocených
nabídkou
nabídek
0,00
2,55
29,3%
2,53
33,3%
2,75
16,9%
2,20
20,0%
2,00
33,3%
2,25
25,0%

Z hlediska jednotlivých zadávacích procedur se nejvíce daří soutěžit VZMR na stavební práce od 200
tis. do 2,5 mil. Kč, v této kategorii bylo také nejméně soutěží s 1 nabídkou. Horší výsledky však byly
dosaženy v případě zakázek zadávaných v režimu ZZVZ, kdy byly průměrně hodnoceny 2 – 2,25
nabídky a přitom relativně hodně soutěží s jednou nabídkou, což je alarmující vzhledem ke značnému
finančnímu objemu těchto zakázek (viz tab.4).
Naopak vysoký podíl soutěží s 1 nabídkou u drobných zakázek do 200 tis. Kč lze považovat za
podružný problém vzhledem k malému objemu těchto zakázek.

4

statistiku významně ovlivnilo JŘBU na úklidové práce v hodnotě 40 800 000 Kč bez DPH
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Popis a vyhodnocení rizik
1. Neobjektivní a podjatá kontrola plnění předmětu veřejné zakázky
Přítomnost obsahové kontroly při plnění veřejné zakázky je nezbytná pro korektní plnění smluvních
povinností a správné řízení zakázky. Zadavatel i jeho reprezentanti musí mít k dispozici objektivní a
přesné kontrolní závěry o průběhu plnění, o důvodech případných změn atp. Za tímto účelem je
žádoucí zaměřit se na podmínky fungování vnitřního kontrolního systému, zda je schopen plnit své
funkce.
Systém kontroly plnění předmětu veřejných zakázek je vymezen zejména v Organizačním řádu
(příslušnost odborů vykonávat kontrolu, kompetence vedoucích odborů a vedoucích oddělení) a OS
VKS, konkrétně v čl. 2.1.3. Dle tohoto ustanovení průběžnou a následnou kontrolu vykonávají vedoucí
zaměstnanci, případně pověření zaměstnanci. V případě zjištění pochybení, že s prostředky není
nakládáno v souladu s právními předpisy a nejsou vynakládány účelně, efektivně a hospodárně
oznámí taková osoba své zjištění starostovi MČ BS.
Vnitřní předpisy v tomto smyslu odkazují výhradně na ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole a blíže neupravují osobní odpovědnost za průběžnou a následnou řídící kontrolu. Může
docházet k rizikům podjatosti při provádění průběžné a následné kontroly v případech, kdy kontrolu
vykonává stejná osoba, která byla zároveň pověřena přípravou zadání zakázky (definování předmětu
zakázky – rozsah a technická specifikace prací, služeb, dodávek; návrh smlouvy, hodnotící kritéria
atp.). Obdobně není regulován nákup služeb bezprostředně související s výkonem kontroly – různých
konzultačních služeb, služeb TDI, administrace zakázek atp.
Podjatost a rozhodovací monopol se může projevovat dvěma způsoby:
(i) kontrolou vlastní práce – při následné kontrole mohou být identifikovány chyby v zadání zakázky,
které bude mít kontrolor tendenci skrýt, jinak by upozornil na vlastní chyby.
(ii) tajnou dohodou mezi autorem zadání a kontrolorem v jedné osobě s dodavatelem zakázky a
organizování podvodů formou: a)poddimenzování rozsahu zakázky a schvalování dodatečných
prací, b) předimenzování rozsahu a schvalování fiktivní fakturace.
Vnitřní předpisy dále nestanovují žádné bližší náležitosti provádění průběžné a následné kontroly,
např. kontrolní metody, kontrolní kroky, vzory kontrolních hlášení, akceptačních protokolů nebo
procedura pro změny smluvních podmínek. Kontrolní systém tak bohužel nemůže garantovat stejnou
kvalitu výkonu kontroly a zvyšuje se riziko selhání kontroly.
Klasifikace rizika:

pravděpodobnost

0,8

závažnost

8

V provádění průběžné a následné kontroly panuje velká volnost
v rozhodování bez formálně stanovených metod a postupů. Navíc je
v systému přítomen značný rozhodovací monopol vedoucího zadávajícího
odboru, který má v pravomoci přípravu zadání a kontrolu plnění
předmětu zakázky. Ten je na druhou stranu částečně vyvážen pravomocí
RMČ rozhodovat o změnách smluvních vztahů, čímž se snižuje riziko
manipulace zakázky v podobě smluvních změn, které generují dodatečné
zisky dodavateli (snížení rozsahu, dodatečné práce atp.). Přesto i tak je
riziko reálné, jelikož pouze zadávající odbor poskytuje o plnění všechny
informace. Riziko se bude samozřejmě týkat zakázek s větším a
komplikovanějším plněním.
Ze souboru zadaných zakázek tvořily zakázky na dodávky a služby
převyšující 1 mil. Kč skoro 120 mil. Kč (9 zakázek) a zakázky na stavební
práce převyšující 2 mil. Kč za celkem 137 mil. Kč (24 zakázek). Na
rozsáhlejší předměty plnění se tak vynaložilo 77 % všech prostředků na
zakázky. Dopady neobjektivní a podjaté kontroly by tak měli pro plnění
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cílů a zajištění služeb dosti významné následky.
hodnota rizika

4,6

DOPORUČENÍ:
1) Zajistit vyšší objektivitu kontroly rozdělením kontrolních pravomocí mezi zadávající odbor a
oddělení interního auditu a kontroly, resp. zřízením funkce „supervize“, která by měla na starost
dohled nad zakázkami s hodnotou nad 1 mil. (dodávky a služby) a 2 mil. Kč (stavební práce) po
uzavření smlouvy. Mělo by jít o zaměstnance s předpoklady pro dozor stavebních prací se znalostí
auditních a kontrolních postupů. Tato osoba by dohlížela na řádné plnění a v případě komplikací
(odklonu od smluvních podmínek) by poskytovala objektivní zpětnou vazbu vedení MČ BS.
2) V rámci vnitřních předpisů stanovit vzory dokumentů pro kontrolní záznamy, akceptaci plnění a
další možné úkony průběžné a následné kontroly ze strany zadavatele.
3) Při nákupu externích služeb pro výkon kontroly plnění (obvykle technický dozor u stavebních akcí)
doporučujeme mít dodavatele takových služby vybrané před zahájením výběru zhotovitele. Díky
tomu lze lépe předcházet riziku podjatosti technického dozoru vůči zhotoviteli a zároveň lze
technický dozor využíti již ve fázi posuzování nabídek po technické stránce.

2. Nevýhodné změny smluvních podmínek s dodavatelem v průběhu realizace
veřejných zakázek.
Dodatečné změny smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu její realizace jsou z hlediska případné
manipulace a korupce velmi citlivým místem, jelikož určují podmínky pro zaplacení peněz za dodání.
Nežádoucí změny mohou navyšovat či měnit předmět zakázky, přinášet původnímu dodavateli větší
tržní výhodu, popírat původní smysl a výsledek soutěže nebo měnit rozložení rizika v neprospěch
zadavatele.
Riziko přirozeně hrozí zejména u technicky nebo objemově rozsáhlejších předmětů plnění, při jejichž
realizaci jsou nároky na dodatečné změny častější. Je přitom obtížnější posoudit oprávněnost
vzhledem k původnímu záměru zakázky a vzhledem k případným zákonným podmínkám pro změny u
zakázek podle ZZVZ. Při rozhodování o uzavření smluvních dodatků hraje v neprospěch zadavatele
určitá informační asymetrie, kdy osoby zastupující zadavatele (rada, starosta) nemusí být schopny
kvalifikovaně posoudit oprávněnost a nutnost navrhovaných změn a jsou do značné míry odkázáni na
informace svých úředníků.
Z těchto důvodů je vhodné věnovat procesu uzavírání smluvních dodatků zvýšenou pozornost.
Toto riziko úzce souvisí s rizikem slabé a podjaté kontroly.
V rámci vnitřních předpisů nejsou upraveny situace, kdy jsou vzhledem k různým okolnostem
měněny v průběhu realizace zakázky smluvní podmínky mezi zadavatelem a dodavatelem zakázky.
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou nově ošetřeny v ustanovení § 222 ZZVZ5, které
upravuje nepodstatné a podstatné změny závazků a stanovuje limity a situace pro uplatnění
nepodstatných změn ve smlouvě s původním dodavatelem zakázky bez nutnosti dodatečné změny
nově soutěžit.
Ustanovení ZZVZ však neregulují samotný rozhodovací postup zadavatele z hlediska věcné kontroly
požadavků na změny a jejich schválení.
ZZVZ taktéž neupravuje změny ve smlouvách na VZMR, které nejsou procesně regulovány ZZVZ
(důvody, finanční limity) a jejich úprava je zcela v kompetenci zadavatele.
Reálnost rizika dokládají následující příklady:

5

Blíže viz metodika MMR ČR: Změna závazku
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Jednací řízení bez uveřejnění na uzavření dodatku č. 2: Údržba čistoty a zimní údržba místních
komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě MČ Brnostřed - lokalita Historické jádro, Úklid přednádražního prostoru
Dodatek ke smlouvě č. 2 byl uzavřen dne 28. 11. 2016 v režimu jednacího řízení bez uveřejnění v
hodnotě 40 800 000 Kč bez DPH.
Zadávací řízení bylo zahájeno 26. 9. 2016, tzn. za účinnosti "starého“ zákona o veřejných zakázkách
(ZVZ). Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce pro aplikaci JŘBU odkazuje konkrétně na § 23
odst. 7 písm. a) ZVZ.
§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ určuje několik podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Toto
ustanovení je zároveň třeba vykládat co nejúžeji, jakožto výjimku z obecných zásad ZVZ.
V jednacím řízení bez uveřejnění může tedy zadavatel zadat dodatečné služby, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí
původních služeb, a to za předpokladu že,
1. dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné
zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení
předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných
služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.
Při zadání daného JŘBU však dle našeho názoru nebyly zadavatelem naplněny všechny zákonné
podmínky pro použití tohoto institutu.
1) nepředvídatelnost potřeby: Dle našeho názoru nemohl zadavatel tvrdit, že potřebu vyšší čistoty
daných lokalit nemohl předvídat. Spíše se jednalo o změnu místních okolností (okamžitá
disponibilita finančních zdrojů), což však nelze považovat za nepředvídatelnou změnu okolností.
2) nezbytnost pro poskytnutí původních služeb: zintenzivnění úklidu, tj. dojednání dodatečných
služeb v určité lokalitě lze stěží považovat za nezbytné pro plnění původně sjednaných služeb.
Jinak řečeno, zadavatel neuvedl důvody, proč by nemohly být původní služby řádně plněny bez
uzavření smluvního dodatku.
3) nemožnost ekonomicky a technicky oddělit dodatečné služby od původní veřejné zakázky.
Obdobně jako u předcházejícího bodu, zadavatelem nebyly uvedeny žádné důvody, proč
nemohou být dodatečné služby odděleny od původní veřejné zakázky, a že by toto oddělení
způsobilo závažnou újmu dodavateli.
Výše uvedený právní názor byl učiněn na základě studia veřejně dostupných dokumentů
k předmětnému zadávacímu řízení na profilu zadavatele (zprávy zadavatele a znění smluvního
dodatku č. 2. Porušení zákona v tomto smyslu je oprávněn konstatovat pouze ÚOHS, případně soud.
Příklad dělených zakázek v rámci pravidel pro VZMR:
V souboru zadaných zakázek byly identifikovány případy opakovaných zakázek, se stejným plněním
zadávané stejným dodavatelům v krátkém časovém sledu, které de facto znamenají změny (resp.
rozšíření) původního kontraktu, i když byly zadávány v odděleném řízení.
• 4 VZMR 1 x pokos: Botanická 43, Studánka, Rybářská, Úvoz 7-9, Čápkova-Úvoz-Jana Uhra, PlotníZvonařka, Křídlovická, Vídeňská-Jílová, Preslova 66 - svah, Heršpická, Opuštěná-Uhelná, Plotní,
Lipová, Dostálova, Zderadova, zadané dodavateli Šimek 96, s.r.o., vždy za cenu 40 070 Kč vč. DPH,
v období duben – červen 2016.
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• 4 VZMR Navýšený 4. svoz vybraných odpadkových košů v HJ červen 2016, zadané AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o., vždy za cenu 60 277 Kč vč. DPH za měsíce červen – září 2016.
Klasifikace rizika:
Riziko lze hodnotit jako vysoce pravděpodobné, jelikož se v něm
kombinují negativní faktory velké volnosti v rozhodování a nízké osobní
odpovědnosti. Může docházet k libovolným a přitom podstatným
změnám smluv, (např. podstatná změna předmětu plnění, navýšení
hodnoty závazku, změna termínu plnění), které mohou popřít původní
zadání a soutěž. Zároveň není jasné, jaké osoby v rámci Úřadu
požadavky na změny smlouvy navrhují, kontrolují jejich oprávněnost
0,7
v souladu s principy 3E, případně komunikují v této věci s dodavatelem,
(ZZVZ)
ani jaké podklady dostává pro rozhodnutí Rada MČ. Transparentnost
pravděpodobnost
0,9
postupu je dílčím způsobem zajištěna zákonnou povinností Úřadu
(VZMR)
uveřejňovat dodatky ke smlouvám s hodnotou nad 50 tis. Kč v registru
smluv, resp. povinností uveřejnit dodatky ke smlouvám na VZMR
s hodnotou od 500 tis. Kč na profilu zadavatele dle ZZVZ.
Riziko bude nižší u zakázek zadávaných v režimu ZZVZ, u kterých je pro
změnu smluvních závazků dodržet řadu zákonných podmínek.
Naopak v případě smluv na VZMR je riziko vyšší, protože interní
směrnice nijak smluvní dodatky nepodmiňují ani nelimitují.
Neoprávněné a nevýhodné smluvní dodatky neznamenají pouze ztráty
pro rozpočet MČBS (dodatečné výdaje neprochází testem tržní
soutěže), ale také snižují důvěru dodavatelů a občanů v rovný přístup
6
k soutěži o zakázky. Ve svých důsledcích mohou zvyšovat náklady na
(ZZVZ)
závažnost
zajištění služeb nebo také snižovat kvalitu či rozsah služeb.
4
Riziko bude závažnější u podlimitních a nadlimitních zakázek, které
(VZMR)
tvořili více než polovinu všech prostředků na zakázky v r. 2016. Např.
jen problematický smluvní dodatek na úklidové práce tvořil 12 % všech
celkového finančního objemu zakázek.
hodnota rizika
4,2
(ZZVZ)
3,6
(VZMR)
DOPORUČENÍ
1) Stanovit procedurální náležitosti pro přípravu a schvalování smluvních dodatků včetně osobní
odpovědnosti za kroky související s kontrolou navrhovaných změn z věcného i formálního hlediska
a náležitosti podkladových dokumentů pro učinění rozhodnutí.
2) Pro změny smluv na VZMR je zároveň žádoucí stanovit podmínky a omezení smluv obdobně, jako
je tomu v ZZVZ.
3. Selhání zadavatele při zadávání nadlimitních a podlimitních zakázek
Zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek se řídí ustanoveními ZZVZ, avšak pouze po procesní
(obsahové) stránce zadání zakázky (podmínky, procedury, formální náležitosti atp). V ostatních
ohledech zadávání zcela závisí na přístupu zadavatele k řízení zakázky ve všech fázích nákupního
cyklu (viz. obr. 1),tj. stanovení náležitosti a posloupnost nezbytných úkonů a systému osobní
odpovědnosti. V případech, kdy zadavatelé zcela spoléhají na ustanovení ZZVZ, je zadávání
podlimitních a nadlimitních zakázek řízeno pomocí nepsaných administrativních návyků nebo ad-hoc
úkolů s rizikem nesystémových či neodpovědných kroků, které jsou snadněji zneužitelné pro

10

případné podvody nebo manipulace. Absence osobní odpovědnosti zároveň činí celý rozhodovací
proces méně transparentní, znesnadňuje jeho řízení včetně případných korekcí a snižuje
vymahatelnost pravidel.
Jasně stanovená osobní odpovědnost je proto základním předpokladem pro kvalitní řízení zakázky a
snižování rizika korupce, jelikož snižuje důvěru osob zapojených do procesu, že jejich případné chyby
nebo podvody nebudou odhaleny.
Vnitřní předpisy Úřadu bohužel blíže neupravují stanovení kompetencí a osobních odpovědností za
provádění úkonů souvisejících s přípravou a organizací zadávacího řízení v případě podlimitních a
nadlimitních VZ. OSZVZ v čl. 3 a 4 v tomto smyslu pouze stanovuje možnost využít služeb externího
administrátora zakázky podle § 43 ZZVZ a některé smluvní podmínky týkající se odpovědnosti
administrátora za úkony v řízení.
Klasifikace rizika:

pravděpodobnost

0,6

závažnost

7

hodnota rizika

Při zadávání nadlimitních a podlimitních zakázek zcela chybí systém
osobní odpovědnosti, který je pravděpodobně nahrazen administrativní
zvyklostí. Dle informací zaměstnanci Úřadu bývá pro všechny řízení dle
ZZVZ využíváno služeb externího administrátora, což ovšem nesnižuje
nutnost na straně zadavatele řídit celkovou organizaci zadávání včetně
řízení a kontroly služeb administrátora. Navíc výběr služeb administrátora
nezaručuje dostatečnou kvalitu služeb (běžné používání kritéria nejnižší
nabídkové ceny).
ZZVZ však obsahuje instituty, které by měly být ze strany zadavatele
organizace řešeny i přes využití externího administrátora např. tržní
konzultace, nároky na technickou kvalifikaci, stanovení předpokládané
hodnoty a další související úkony, např. předběžná kontrola stanovení
hodnoty zakázky, volby druhu řízení, zadávacích podmínek a návrhu
smlouvy.
Při absenci systému odpovědnosti je proto pravděpodobné riziko selhání
nebo podvodů v jednotlivých úkonech.
Vzhledem k faktu, že většina prostředků MČBS je vydávána na podlimitní
a nadlimitní zakázky, bude mít případné selhání významný dopad na
kvalitu, rozsah a hospodárnost veřejných služeb zajišťovaných externími
dodavateli.

4,2

DOPORUČENÍ:
1) Stanovit v rámci pravidel pro zadávání všech veřejných zakázek (VZMR, podlimitní, nadlimitní)
matici odpovědnosti založenou na metodě RACI (RASCI), která v sobě zahrnuje všechny kroky
nutné pro zadání zakázky i její kontrolu včetně popisu funkce jednotlivých pozic v rámci celého
procesu:
R – Responsible: osoba odpovědná za vykonání svěřeného úkolu (např. zaměstnanec pověřený
kontrolou),
A - Accountable (někdy též Approver): osoba odpovědná za celý úkol, resp. odpovědná za
výsledek (např. vedoucí odboru odpovědný za vypracování zadávací dokumentace),
S – Support: osoba zajišťující podporu v průběhu realizace úkolu,
C – Consulted: osoba poskytující rady a konzultace pro plnění úkolu (např. právní či technické
konzultace).
I – Informed: osoby, které mají být o plnění úkolu informováni (např. tajemník, rada, zastupitelé).
2) Centralizovat určité úkony související se zadáváním zakázek v souladu s ZZVZ a OSZVZ s cílem
garantovat jednotný přístup pro zadávací praxi a snížit transakční náklady spojené s administrací

11

zadávacího řízení zřízením specializované odboru (příp. oddělení právního odboru) pro
administraci zadávacích řízení (formulace zadávacích podmínek z hlediska zásad ZZVZ, kontrola
souladu se soutěžními pravidly, komunikace s uchazeči, zajištění hodnocení nabídek).
V případě používání externího administrátora, je nutné důkladně ověřovat jeho nepodjatost
v zadávacím řízení a při výběru klást větší váhu na kvalitativní kritéria. Zároveň je nutné používat
jednotný smluvní standard udržující kontinuální úroveň přípravy zadávacích řízení.
3) Specifikovat v pravidlech pro zadávání VZ používání adekvátních hodnotících kritérií s cílem získat
v soutěži co nejvýhodnější nabídku (viz schéma). Pro poradenské, projektové služby či služby
dozoru atp. zapovědět používání kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Schéma pro zvolení správné nákupní strategie

4) pro adekvátní případy používat elektronické aukce (za podmínek kvantifikovaného hodnocení
nabídek a předpokladu vysokého potenciálu tržní soutěže).
4. Příprava neúčelných, neefektivních a nehospodárných výdajů na veřejné zakázky.
Naplnění zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivity6 je základní podmínkou pro bezchybnou realizaci
výdaje a sledování reálných veřejných potřeb. Pokud se však aplikace 3E zanedbává, je daný výdaj
zcela přirozeně více vystaven riziku manipulací a podvodů.
Úřad nedisponuje žádnými vnitřními předpisy ani metodikami pro příkazce operace, které by
stanovovaly postup pro provedení předběžné kontroly před vznikem závazku dle čl. 2. 1. 1 VKS,
týkající se účelnosti výdaje a hospodárnosti a efektivnosti jeho realizace. Bez náležitých kontrolních
standardů nemusí být zaručeno, že schválený výdaj bude sledovat vždy deklarovaný veřejný zájem a
zvyšuje se riziko nehospodárných a špatně připravených výdajů. Takové výdaje se mohou snadněji
stát předmětem korupční transakce, jelikož selhání v přípravné fázi generuje více prostoru pro
předražené nebo ne zcela účelné plnění předmětu poptávky.
Absence standardů navíc nestimuluje příkazce operací k tomu, aby se významné výdaje plánovaly a
zdůvodňovaly na základě objektivních a měřitelných parametrů (např. CBA analýza, analýza nákladů
životního cyklu, posuzování variant řešení).
Kompetentní orgány (rada, zastupitelstvo) navíc nemusí dostávat dostatečné informace ke schválení
kvalifikovaného rozhodnutí o budoucích výdajích.
Riziko bude více přítomné u vyšších investic a projektů s technicky složitějším řešením (např., pořízení
informačních systémů, rozsáhlé stavební práce, nákupy rozsáhlého souboru movitého majetku), u
kterých je obecně obtížnější vyhodnotit hodnotu za peníze.

6

§2, písm. m,n,o zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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Riziko se však nemusí vyhýbat ani menším výdajům určeným na externí zajištění různých služeb
(právní poradenství, PR, marketing atp.), které se vyznačují „měkkými“, obtížně kvantifikovanými
výstupy.
Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,5

závažnost

8

hodnota rizika

4

Z přehledu zakázek za rok 2016 je evidentní, že převážná většina
poptávaného plnění spočívá v nezbytné rekonstrukci a údržbě majetku
MČ BS, což snižuje riziko, že výdaje budou alokovány neúčelně.
Nicméně Úřad v tomto období zadal několik objemově významných
zakázek týkajících se rozsáhlých rekonstrukcí, dodávek a služeb. Právě u
těchto zakázek je důležité, aby byla provedena předběžná kontrola výdajů
z hlediska jejich efektivnosti a hospodárnosti. Za stávajícího nastavení VKS
však obsahová předběžná kontrola na MČ BS není vyžadována.
To se týká hlavně zakázek, jako byly Rekonstrukce objektu Jánská 7, Zelný
trh, pasportizace domů, rozšíření úklidu a zimní údržby, pořízení
vodoměrů, které tvořily cca. 50 % prostředků na zakázky v r. 2016. U
těchto zakázek je přirozeně pravděpodobnější riziko selhání v kontrole
nákladů a očekávaných přínosů, posouzení jednotlivých variant řešení,
stanovením a řízením rizik atp.
Navíc Úřad musí přirozeně čelit omezeným rozpočtovým zdrojům a musí
posuzovat, jaké výdaje jsou v aktuálním čase nezbytné a nejvíce efektivní.
Kvalita přípravy veřejného výdaje a provedení předběžné kontroly
významně ovlivňuje celkový efekt realizované veřejné zakázky na kvalitu a
úroveň veřejných služeb a důvěru občanů v akceschopnost místní
samosprávy, tj. schopnost zadavatele za co nejlepší hodnotu naplňovat
veřejné potřeby.
Špatně připravené výdaje mohou být naopak snadněji zneužity pro
vyvádění peněz z veřejných rozpočtů na úkor kvality či dostupnosti
veřejných služeb.

DOPORUČENÍ
1) stanovit standardy pro vyhodnocení principů 3E v rámci provádění předběžné kontroly (důraz na
obsahovou kontrolu),
2) zpracovávat zdůvodnění pro plánované zakázky či soubory zakázek v rámci projektu nad určitý
limit, jako příloha pro návrh rozpočtu na další rok – potřeba auditní stopy u větších výdajů (např. u
zakázek zadávaných podle ZZVZ),
3) uveřejňovat výdajový výhled VZ na následující rozpočtové období (výdajové záměry se stručným
předmětem poptávky a pravděpodobným termínem soutěže).
5. Manipulace při zadávání zakázek malého rozsahu
Zakázky malého rozsahu (u služeb a dodávek 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací do 6 mil. Kč bez
DPH) nejsou procesně upraveny zákonem, proto je nutné zadávací proces formálně upravit vnitřními
předpisy zadavatele tak, aby bylo garantováno naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení,
zákazu diskriminace a přiměřenosti podle § 6 ZZVZ.
V opačné variantě (nulová či jen dílčí formální regulace procesu) je systém zadávání ZMR více
náchylný k obcházení nebo pokřivení hospodářské soutěže, které vede k nehospodárnosti,
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neefektivitě doprovázené klientelismem a korupcí. To se může projevovat např. nízkou úrovní
soutěže, dělením zakázek, výraznou preferencí konkrétních dodavatelů.
Jelikož riziko v sobě shrnuje řadu dílčích, ale významných aspektů, je níže identifikováno skrze
několik dílčích rizik, které blíže postihují proces zadání zakázek malého rozsahu.
5.1 netransparentní provedení průzkumu trhu a stanovení předpokládané hodnoty
Průzkum trhu je definován v čl. 1.1 OSZVZ jako činnost, v rámci které jsou zjišťováni relevantní
dodavatelé na trhu, jejich reference, spolehlivost atp. za použití blíže neurčených nástrojů a
informačních prostředků. Dle OSZVZ má příslušný odbor povinnost zpracovat průzkum trhu u všech
VZMR v předpokládané hodnotě od 20 000 Kč bez DPH. Na základě průzkumu trhu je zakázka zadána
přímo (v kategorii VZMR do 199 000 Kč bez DPH) nebo jsou výzvou osloveni minimálně 3 dodavatelé
(v kategoriích VZMR od 200 000 Kč bez DPH). I když není stanoveno, že musí být dodavatelé osloveni
na základě průzkumu trhu, v praxi byli v zápise o průzkumu trhu uvedeni dodavatelé, kteří byli poté
osloveni. Lze tedy dovodit, že v praxi má provedení průzkumu vliv na to, jaký dodavatel bude
osloven.
Předpokládaná hodnota se stanovuje na základě čl. 1.1 OSZVZ, přičemž ji lze stanovit na základě
informací a údajích o zakázkách s obdobným plněním, průzkumem trhu nebo informací získaných
jiným vhodným způsobem.
OSZVZ však nespecifikují způsob reportování o provedeného průzkumu trhu, což značně snižuje
transparentnost postupu zadavatele a hrozí manipulace s průzkumy trhu a výběrem dodavatelů
k oslovení a k ovlivnění celé soutěže s negativními dopady na rozpočet a důvěru podnikatelů a
občanů o rovnosti v soutěži o zakázky BS.
Na základě kontroly vzorku 4 veřejných zakázek bylo zjištěno, že z průzkumu trhu je zpracován zápis.
Ten však obsahuje pouze informaci o provedení průzkumu trhu a seznam dodavatelů, kteří mají být
písemně vyzvání k podání nabídky. Zápis neobsahuje žádné informace o druhu použitých
informačních zdrojů, zjištěných referencích, shrnutí pozitivních či negativních zkušeností
s dosavadními dodavateli dle čl. 1.1.
Obdobně neexistuje povinnost dokládat způsob stanovení předpokládané hodnoty, což zvyšuje
netransparentnost v přípravné fázi zakázky.
Rozdíl mezi předpokládanou hodnotou (PH) a vysoutěženou cenou (C)
Odchylka (o) +/- předpokládané
hodnoty/sml. cena
(o) ≤ 10 %
10 % ˂ (o) ≥ 25 %
25 % ˂ (o) ≥ 50 %
50 % ˂ (o) ≥ 100 %
(o)>100%
Celkem

počet VZ
112
55
73
21
3
264

hodnota VZ
183 336 160
38 255 486
63 818 102
7 623 863
42 112 098
335 145 709

%
54,7%
11,4%
19,0%
2,3%
12,6%

U 97 zakázek byla odchylka předpokládané PH vůči vysoutěžené ceně C (bez DPH) větší než +/- 25 %,
stanovení předpokládané hodnoty bylo v těchto případech velmi nepřesné. Celková hodnota souboru
zakázek přitom tvoří třetinu celkové roční sumy alokované skrze zakázky.
Odchylky větší než 50 % (téměř 15 % všech prostředků) signalizují selhání ve stanovení
předpokládané hodnoty, které může způsobit nemalé problémy v plánování a řízení výdajů na
zakázky, (i) mohou být zbytečně blokované a neutracené prostředky, (ii) vyvstanou neočekávané a
vyšší nároky na rozpočet.
Z hlediska celkového finančního objemu prostředků je přitom větším problémem podhodnocení
předpokládané hodnoty vůči výsledné ceně u větších zakázek (nad 1 mil. Kč) v celkové hodnotě 47
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mil. Kč bez DPH. Naproti tomu problém extrémně nadhodnocené PH a nižší výsledné ceny
nepředstavují natolik závažný problém, týkají se většinou menších zakázek do 200 tis. Kč bez DPH
v celkovém objemu 12,7 mil. Kč bez DPH.
Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,8

závažnost

3

hodnota rizika

2,4

Způsob provedení průzkumu trhu, který má podstatný vliv na okruh
oslovených dodavatelů, závisí zcela na autorovi průzkumu (pověřeného
zaměstnance věcně příslušného odboru), který disponuje značnou
volností v rozhodování a jeho rozhodnutí trpí nulovou transparentností a
není možno ho zpětně přezkoumat. To umožňuje produkovat velmi
subjektivní a zavádějící průzkumy trhu cílené ve prospěch preferovaných
dodavatelů.
Vzhledem k neformální otevřenosti soutěže, kdy se zadávacího řízení
mohou účastnit a účastní se i předem nevyzvané firmy7, bude negativní
vliv nejasně provedených průzkumů nižší na skutečnou úroveň soutěže.
Nicméně nedbale či pouze formálně provedený průzkum trhu může mít
negativní dopad na stanovení předpokládané hodnoty zakázky a s tím
související problémy v plánování a řízení zakázek. Nepřesné stanovení
předpokládané hodnoty se týkalo více jak 1/3 všech zakázek (podle počtu
i objemu)

DOPORUČENÍ:
1) Stanovit jasná pravidla pro provádění průzkumu trhu a náležitosti zprávy z průzkumu trhu.
Povinnost publikování zprávy o průzkumu trhu na profilu zadavatele nebo jako součást výzvy,
resp. zadávací dokumentace k soutěži.
2) Rozšířit dokumentaci k zakázkám zadávaných v režimu ZZVZ o zpracování kalkulace
předpokládané hodnoty.
5.2 manipulace při výběru dodavatele u VZ na dodávky a služby a stavební práce ve finančním
objemu do 199.999 Kč bez DPH.
Dle čl. 2.2.2 se dané zakázky zadávají přímo (tj. bez soutěže) za cenu obvyklou v místě plnění, tyto
zakázky jsou zcela a v kompetenci příslušného odboru. Příslušný odbor je povinen provést průzkum
trhu a případně oslovit (ústně, písemně) vhodné uchazeče. Může přitom dodavatele vybírat podle
nejnižší nabídkové ceny nebo podle ekonomické výhodnosti nabídky. O provedeném výběru je učiněn
zápis dle vzoru v příloze č. 2.
Dle čl. 2.2.3 schvaluje zápis o výběru dodavatele svým podpisem také starosta MČ BS (příp. tajemník
Úřadu) a probíhá kontrola operace ze strany příkazce a správce rozpočtu příslušného odboru před
schválením závazku.
Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,5

Minimum náležitostí pro proceduru výběru dodavatele poskytuje
delegované osobě velkou volnost v rozhodování o výběru dodavatele,
přitom záznam o postupu je dosti netransparentní (neumožňuje zpětný
přezkum správnosti postupu). Zápis o provedeném výběru dodavatele
neobsahuje žádné náležitosti o provedeném průzkumu trhu ani informace
o kritériích, které byly podstatné pro výběr dodavatele. Transparentnost

7

ze studia vzorku 2 VZMR vyplynulo, že soutěže se mohou účastnit i jiní než vyzvaní dodavatelé, což bylo
potvrzeno i v rozhovorech s vybranými zaměstnanci Úřadu.
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závažnost

2

hodnota rizika

1

výběru bude navíc nižší v případech, kdy pro výběr dodavatele byla
použita jiná kritéria, než je nejnižší nabídková cena. Zároveň je zde
přítomen monopol moci, jelikož tento druh zakázek je zcela v režii
příslušného odboru vč. předběžné interní kontroly. Monopol moci je
částečně snížen kontrolou čtyř očí (podpis tajemníka/starosty), je však
otázkou, nakolik tato kontrola může být zcela věcná vzhledem
k minimální auditní stopě o způsobu provedení průzkumu trhu a
zdůvodnění výběru dodavatele. Na druhou stranu pravděpodobnost rizika
bude snížena nízkou hodnotou zakázek (většina byla do 50 tis. Kč bez
DPH), kdy se patrně nebudou manipulace či podvody ekonomicky
vyplácet. Pravděpodobnost je také snížena faktem, že rozhodujícím
kritériem pro výběr dodavatelů je nejnižší nabídková cena, což umožňuje
základní cenovou kontrolu výběru.
Finanční objem této kategorie zakázek činil v r. 2016 2,97 % všech
zakázek.

DOPORUČENÍ:
1) Stanovit jasná pravidla pro provádění průzkumu trhu a náležitosti zprávy z průzkumu trhu včetně
zdůvodnění výběru dodavatele na základě ceny obvyklé.
5.3 Riziko manipulace při zadávání VZ na dodávky a služby v limitech od 200 000 do 1 999 999 Kč
bez DPH
Dle čl. 2.3.2 písm. a) je příslušný odbor povinen provést průzkum a analýzu trhu a dle svých
zkušeností a povahy zakázky oslovit písemně nejméně tři dodavatele s výzvou k podání cenové
nabídky.
Dle čl. 2.3.2 písm. b) dále probíhá otevírání a hodnocení došlých nabídek hodnotící komisí. Následně
jsou nabídky uchazečů spolu s protokolem o otevírání nabídek a s návrhem na výběr nejvýhodnější
nabídky předloženy RMČ BS k rozhodnutí o výběru dodavatele. Průběh výběru dodavatele je zanesen
v protokolu o otevírání nabídek (příloha 3 OSZVZ) a materiálu předkládaného k rozhodnutí RMČ BS.
Zároveň podle ustanovení § 219 ZZVZ je zadavatel do 15 dnů od uzavření smlouvy povinen uveřejnit
na profilu zadavatele smlouvu, jejíž cena přesáhla 500 tis. Kč bez DPH, resp. je zadavatel povinen
uveřejnit smlouvu s cenou přesahující 50 tis. Kč bez DPH taktéž v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Ustanovení OSZVZ však vůbec neupravují některé důležité kroky v zadání zakázky, které jsou
podstatné pro naplnění obecných zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a
přiměřenosti. V této souvislosti za kritické považujeme zejména:
a) absenci jakýchkoli formálních prvků otevřené soutěže, které by snižovaly jistotu, že předem
oslovení dodavatelé budou jedinými účastníky v soutěži o zakázku. Výzva k podání nabídek musí
být adresována alespoň třem dodavatelům, nemusí však být dále aktivně zveřejňována na profilu
zadavatele pro případný zájem předem neomezeného počtu zájemců o účast v soutěži. Zároveň
není ukotvena povinnost přijmout nabídku do soutěže od neoslovených dodavatelů.
Existuje proto reálné riziko manipulace ve fázi výběru vhodných dodavatelů k oslovení spojené
s rizikem tvorby kartelů a zakázaných dohod mezi dodavateli a zaměstnanci Úřadu. Čl. 2.3.2 a)
OSZVZ sice obsahuje zákaz opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů, ale zároveň není
specifikováno v jaké frekvenci, kolik vyzvaných dodavatelů může být stejných atp. Zároveň stejné
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ustanovení dovoluje oslovit stejný okruh dodavatelů, pokud je to odůvodněno předmětem
zakázky nebo nebyl proveden průzkum trhu!8
Neurčitost zákazu se projevuje také v obtížnosti kontroly plnění této povinnosti, což potvrdila
v rozhovoru i pracovnice oddělení Vnitřního auditu a kontroly, s tím, že dané ustanovení
neumožňuje objektivní kontrolu plnění této povinnosti.
Nicméně podle informací z rozhovorů9 jsou v praxi zadávací řízení otevřena i nabídkám od předem
neoslovených dodavatelů, za předpokladu, že se o této možnosti dozví a podají nabídku v souladu
se zadávacími podmínkami. V praxi je výzva zveřejňována u soutěží na zakázky s hodnotou nad
200 000 Kč bez DPH. Bohužel možnost účastnit se zadávacího řízení i nevyzvanými subjekty není
nikde veřejně deklarována. Stávající praxe, tj. kombinace výzvy a možnosti otevřené soutěže o
zakázky je založena pouze na administrativních zvyklostech a nepsaných pravidlech, a jde zcela
nad rámec pravidel obsažených v OSZVZ.
b) absenci náležitostí výzvy k podání nabídek a výčet minimální dokumentů a dokladů pro
zpracování nabídek, což může vést k nejasným či neúplným požadavkům na zpracování nabídek a
k následným problémům při jejich kontrole a hodnocení. Zároveň může docházet k formulování
nestandardních náležitostí a podmínek, které mohou vyústit v porušení obecných zásad dle §6
ZZVZ a nemusí zcela odpovídat poptávanému předmětu plnění. Tyto nejasnosti mohou zvyšovat
netransparentnost zadávacího procesu a zvyšovat riziko manipulace při posuzování a hodnocení
nabídek a procesních chyb. Formulace zadání poptávky navíc neprochází kontrolou čtyř očí, jejich
znění schvaluje pouze vedoucí příslušného odboru, který je za správnost zadání odpovědný.
Dle informací od pracovníků Odboru investic a správy majetku disponuje každý odbor Úřadu,
který zadává zakázky, vlastním vzorem výzvy, který je používán na základě nepsané
administrativní zvyklosti. Z kontroly vzorku zakázek navíc vyplynulo, že výzvy obsahovaly
standardní a transparentní požadavky.
c) absenci náležitostí návrhu smlouvy (úzce souvisí s chybějícími náležitostmi výzvy), které může
vést k uzavírání nestandardních, neúplných a pro zadavatele nevýhodných smluv. Taktéž může
docházet k manipulaci ve formě rozdílných zadávacích podmínek oproti znění uzavřených smluv.
OSZVZ neupravuje proces návrhu smlouvy, není přítomen prvek kontroly čtyř očí, návrh smlouvy
pravděpodobně schvaluje opět vedoucí příslušného odboru, který má přípravu zadávacího řízení
v kompetenci.
Z kontroly vzorku zakázek je patrné, že podobně jako v případě výzev (zadávacích podmínek) jsou
používány předem připravené vzory smluv s určitými smluvními podmínkami. Jejich aplikace je
pravděpodobně dána určitou administrativní zvyklostí.
Z rozhovoru s pracovníky Odboru investičního a správy domů vyplynulo, že návrh smlouvy je
kontrolován právníkem před podpisem. Tento krok může sloužit jako určitá pojistka proti
nevýhodné nebo špatně napsané smlouvě, avšak případné dodatečné změny smluvních podmínek
až po hodnocení nabídek by znamenaly de-facto změnu zadávacích podmínek, což by bylo zcela
v rozporu s principy obsaženými v § 6 ZZVZ. V případě zjištění pochybení v návrhu smlouvy v této
fázi zadávacího procesu by bylo jediným východiskem zrušení soutěže, což nemusí být efektivní
vzhledem k nákladům a času vynaloženým na přípravu zadávacího řízení.
d) absence závazného postupu pro posouzení a hodnocení nabídek, může generovat riziko
neúplných či zavádějících informací pro rozhodnutí o výběru dodavatele, kterou provádí RMČ BS.
Vzor informací o nabídkách a jejich hodnocení dle přílohy č. 4 OS ZVZ nezaručuje, že podklad pro
rozhodnutí bude přezkoumatelný a transparentní, jelikož nejsou specifikovány náležitosti
důvodové zprávy. OS ZVZ ani jiné další předpisy Úřadu neurčují bližší kroky nutné pro hodnocení
8

toto pravidlo akceptuje nesplnění povinnosti provést průzkum trhu, což značně snižuje vymahatelnost
pravidel.
9
rozhovory s vedoucími zaměstnanci dne 16. 11. 2016
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nabídek (kontrola úplnosti, kontrola kvalifikace, hodnocení ekonomické výhodnosti). Podklady o
hodnocení nabídek nemusí být plně přezkoumatelné zejména v případech vícekriteriálního
hodnocení.
e) nepřiměřeně krátké lhůty pro podání nabídek u zakázek v horní hranici kategorie (nad 1 mil. Kč
bez DPH). Ze statistik je zřejmé, že VZ na služby nad 1 mil. Kč mají většinou stanoveny lhůty delší
než 7 dní, dokonce i více než 14 dní. Přesto byly zaznamenány případy, kdy se lhůty blížily
minimální délce10 nebo byly porušeny11. Nepřiměřeně krátké lhůty v kombinaci s rozsáhlejším
předmětem plnění mohou být snadno zneužity pro manipulaci soutěže, kdy jsou exkluzivně (tajně)
poskytnuty preferovanému dodavateli informace o plánovaném zadávacím řízení a zvoleny
minimální lhůty pro eliminaci konkurenčních nabídek.
f) nízká transparentnost výběru dodavatele. O průběhu soutěže a jeho výsledku nejsou aktivně
uveřejňovány žádné informace, ani taková povinnost není formálně ukotvena. To snižuje možnosti
veřejné kontroly a zvyšuje šance, že případné chyby či manipulace ve výběru nebudou odhaleny.
Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,8

závažnost

3

hodnota rizika

Existuje velká volnost v přípravě zadávacího řízení. Interní předpisy
neupravují náležitosti zadávacích podmínek, nestanovují možnosti
otevřené soutěže a slabá je také transparentnost celého výběru. Zároveň
je přítomný silný monopol moci, kdy celá příprava řízení spadá do
kompetence vedoucího příslušného odboru. Riziko manipulace zvyšuje i
minimální soutěžní lhůta 7 dní, která je nepřiměřeně nízká pro zakázky
v hodnotě nad 1 mil. Kč. V zadávací praxi jsou sice aplikovány vzory
dokumentů, smluvních podmínek a prvky otevřené soutěže včetně delších
soutěžních lhůt. Tyto standardní postupy však nejsou formálně ukotveny,
jsou do značné míry založeny na dobrovolnosti, a jejich dodržování nelze
dlouhodobě garantovat (např. při změně politického vedení), reálně hrozí
jejich nedodržování. U větších zakázek, v hodnotách blíže ke 2 mil. Kč se
manipulace soutěže navíc může začít ekonomicky vyplácet.
Kategorie zakázek tvořila 6,21 % finančního objemu všech zakázek
zadaných v r. 2016. Z hlediska objemu všech VZMR činil podíl kategorie
15,2 %. Riziko selhání v zadávání zakázek v této kategorii proto nebude
představovat pro Úřad fatální dopady na jeho hospodaření. Avšak
z hlediska četnosti řízení se jedná o nejpoužívanější zadávací proceduru
59,5 % všech řízení, manipulace tak mohou snížit důvěru velkého počtu
dodavatelů v důvěryhodnost a rovnost soutěží o zakázky. Zároveň
systémové předpoklady pro manipulaci mohou iniciovat korupci u
hodnotnějších zakázek s negativními následky pro plnění úkolů a cílů MČ
BS.

2,4

10

např. zakázka na zimní údržbu chodníků na období 1. 2. 2016 – 31. 3. 2016 v hodnotě 1 130 000 Kč bez DPH
Zajištění technického dozoru investora (TDI) při zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a
teplé vody, konečná cena 1 545 000,- bez DPH, datum zahájení 9. 9. 2016, lhůta pro podání nabídek 14. 9.
2016, tj. 6 dní.
11
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5.4 manipulace při zadávání VZ na stavební práce v limitech od 200 000 do 2 499 999 Kč bez DPH
(čl. 2.4 OSZVZ)
Příprava a zadávání zakázek v této kategorii je v OS ZVZ vymezena stejně jako pro zakázky na dodávky
a služby v hodnotě od 200 tis. do 1 999 999 Kč až na povinnost uveřejnit zápis o výběru dodavatele
(dle čl. 2. 4. 5 OSZVZ a přílohy č. 2) na profilu zadavatele do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Z tohoto důvodu je popis rizika totožný jako v bodě 2.3 s následujícími rozdíly:
e) nepřiměřeně krátká lhůta pro podání nabídek u zakázek v horní hranici kategorie. Pro horní
hranici zakázek v hodnotě do 2,5 mil Kč bez DPH je minimálně stanovená lhůta 7 dní nepřiměřená
vzhledem k většímu objemu, složitosti předmětu plnění a vyšším nárokům na přípravu kvalitní
nabídky i kapacit dodavatele. Může být zneužita pro nepřiměřené omezení soutěže. Přitom ze
statistik zakázek za rok 2016 vyplývá, že průměrná lhůta pro podání nabídek činila u této skupiny
zakázek 14,7 dní.
f) nedostatečné náležitosti zápisu o provedeném výběru dodavatele a lhůta pro uveřejnění. Je
určitě pozitivní, že u zakázek na stavební práce vyšších než 200 tis. Kč se uveřejňuje na profilu
zadavatele zápis o výběru dodavatele. Tento dokument však nezaručuje, že o procesu hodnocení a
výběru budou publikovány všechny podstatné informace pro veřejnou kontrolu. Chybí údaje o (i)
nabídkách, které byly z dalšího hodnocení vyřazeny pro neúplnost nebo nesplnění kvalifikačních
předpokladů,(ii) informace o hodnotících kritériích, (iii) informace o hodnotách nabídek dle
kritérií. Větší nejasnosti budou panovat v případě použití vícekriteriálního způsobu hodnocení
nabídek, na které vzor zápisu není uzpůsoben.
Zároveň namátkovou kontrolou údajů 7. 12. 2016 na profilu zadavatele bylo zjištěno porušení
povinnosti publikovat zápis o výběru u následujících zakázek:
Špitálka 18 /18a – rekonstrukce výměníkové stanice, cena 1 851 409 bez DPH, smlouva uzavřena
23. 9. 2016 – chybí zápis o výběru dodavatele.
MŠ Brno, Vinařská 4, p.o., objekt Hlinky 46 - odstranění venkovního bazénu, cena 316 292,69 Kč
bez DPH, smlouva uzavřena 19. 10. 2016 – chybí zápis o výběru dodavatele.
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce tělocvičny, cena 1 630 087 Kč bez DPH, smlouva
uzavřena 22. 9. 2016 – chybí zápis o výběru dodavatele.
Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,8

závažnost

5

hodnota rizika

Existuje velká volnost v přípravě zadávacího řízení. Interní předpisy
neupravují náležitosti zadávacích podmínek, nestanovují možnosti
otevřené soutěže a slabá je také transparentnost celého výběru. Zároveň
je přítomný silný monopol moci, kdy celá příprava řízení spadá do
kompetence vedoucího příslušného odboru. Riziko manipulace zvyšuje i
minimální soutěžní lhůta 7 dní, která je nepřiměřeně nízká pro zakázky
v hodnotě pod hranicí 2,5 mil. Kč. V zadávací praxi jsou sice aplikovány
vzory dokumentů, smluvních podmínek a prvky otevřené soutěže včetně
delších soutěžních lhůt. Tyto standardní postupy však nejsou formálně
ukotveny, jsou do značné míry založeny na dobrovolnosti, a jejich
dodržování nelze dlouhodobě garantovat (např. při změně politického
vedení) a reálně hrozí jeho nedodržování.
Kategorie zakázek tvořila 27 % finančního objemu všech zakázek zadaných
v r. 2016, spadá do ní většina VZMR (66 % finančního objemu všech
VZMR) a je nejčastější zadávací procedurou (59,5 % všech řízení). Riziko
selhání v zadávání zakázek v této kategorii proto představuje pro Úřad
dopady středního významu, jak z hlediska hospodárnosti, tak z hlediska
důvěry dodavatelů a občanů ve férovost zadávacích řízení.

4,0
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5.5 manipulace u zadávání VZ na stavební práce od 2 499 999 Kč do 5 999 999 bez DPH (čl. 2.5
OSZVZ)
Příprava a zadávání zakázek v této kategorii je v OSZVZ vymezena stejně jako pro zakázky na stavební
práce v limitech od 200 000 do 2 499 999 Kč bez DPH s tím rozdílem, že jsou zakázky administrovány
v systému E-ZAK podle čl. 2.5.3 písm. a) OSZVZ. Z tohoto důvodu je popis rizika totožný jako
v bodech 2.3 a 2.4 s tím rozdílem, že se více projevuje riziko velmi krátkých minimálních lhůt
vzhledem k hodnotě zakázek. V r. 2016 bylo zadáno 5 zakázek v tomto limitu s průměrnou délkou
lhůt pro nabídky 11,2 dny, což lze považovat za minimální přiměřenou lhůtu pro kvalitní přípravu
nabídek pro tuto cenovou kategorii. Z kontroly daných zakázek bylo zjištěno porušení minimální lhůty
u zakázky ZŠ Rašínova 3 – oprava havarijního stavu balustrád, cena 2 695 918,45 Kč bez DPH, datum
zahájení 7. 6. 2016, lhůta pro podání nabídek 9. 6. 2016, tj. 2 dny. U této zakázky taktéž nebyl
uveřejněn zápis o výběru dodavatele, došlo k porušení čl. 2.5.5 OSZVZ.
Za pozornost také stojí příklad zakázky s nepřiměřenou minimální lhůtou: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
p.o. - rekonstrukce tělocvičny včetně opravy obvodového zdiva, cena 2 298 723 Kč bez DPH, datum
zahájení 10. 10. 2017, lhůta pro podání nabídek 17. 10. 2016, tj. 7 dní. U této zakázky taktéž nebyl
uveřejněn zápis o výběru dodavatele, došlo k porušení čl. 2.5.5 OSZVZ.

Klasifikace rizika

pravděpodobnost

0,9

závažnost

3

hodnota rizika

Existuje velká volnost v přípravě zadávacího řízení. Interní předpisy
neupravují náležitosti zadávacích podmínek, nestanovují možnosti
otevřené soutěže a slabá je také transparentnost celého výběru. Zároveň
je přítomný silný monopol moci, kdy celá příprava řízení spadá do
kompetence vedoucího příslušného odboru. Riziko manipulace výrazně
zvyšuje i minimální soutěžní lhůta 7 dní, která je nepřiměřeně nízká pro
zakázky v hodnotě od 2,5 do 6 mil. Kč. Svým předmětem se navíc bude
jednat již o rozsáhlejší stavební práce, které svým objemem budou
atraktivnější pro realizaci podvodů či korupčních dohod.
V zadávací praxi jsou sice aplikovány vzory dokumentů, smluvních
podmínek a prvky otevřené soutěže včetně delších soutěžních lhůt. Tyto
standardní postupy však nejsou formálně ukotveny, jsou do značné míry
založeny na dobrovolnosti, a jejich dodržování nelze dlouhodobě
garantovat (např. při změně politického vedení), reálně hrozí jejich
nedodržení.
Kategorie zakázek tvořila 4,5 % finančního objemu všech zakázek
zadaných v r. 2016, spadá do ní menšina VZMR (11 % finančního objemu
všech VZMR). Případná manipulace při zadávání zakázek v této kategorii
by pro Úřad představovala malý dopad na ohrožení veřejných prostředků.
Nicméně je třeba brát v potaz, že jednotlivé zakázky již mohou být velmi
významné pro zajištění veřejných služeb. Případná manipulace tak může
ohrozit jejich bezchybné poskytování (např. rekonstrukce školních
zařízení).

2,7

DOPORUČENÍ:
1) Formulovat novou klasifikaci VZMR více respektují zásadu přiměřenosti a jednotný infomační
standard obsahující:
- publikaci výsledků zadávacího řízení včetně zdůvodnění výběru dodavatele u všech VZ,
- publikaci zadávacích podmínek u všech řízení, kde probíhá elementární soutěž,
- povinnost akceptovat i nabídky od předem nevyzvaného okruhu dodavatelů,
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- jasný postup pro hodnocení nabídek (i) otevírání nabídek, (ii) hodnocení nabídek dle kritérií, (iii)
kontrola náležitostí nejlépe hodnocené nabídky.
Návrh klasifikace VZMR
zadávací procedura
administrace
zadávací procedura
administrace
zadávací procedura
administrace
lhůta pro podání
nabídek
zadávací procedura
administrace
lhůta pro podání
nabídek
zadávací procedura
administrace
lhůta pro podání
nabídek
zadávací procedura
administrace
lhůta pro podání
nabídek

služby a dodávky do 150 tis.Kč
přímé zadání (cena obvyklá a průzkum trhu)
zcela v kompetenci příslušného odboru
stavební práce do 200 tis. Kč
přímé zadání (cena obvyklá a průzkum trhu)
zcela v kompetenci příslušného odboru
služby a dodávky 150 - 500 tis. Kč
výzva min. 3 dodavatelům
zcela v kompetenci příslušného odboru
7 dní
stavební práce 200 tis. - 1 mil. Kč
výzva min. 3 dodavatelům
zcela v kompetenci příslušného odboru
7 dní
služby a dodávky 500 tis.- 2 mil. Kč
výzva min. 5 dodavatelům
příslušný odbor, odbor pro VZ, kontrola dokumentace a návrhu smlouvy
právníkem, hodnotící komise, od 1 mil Kč kontrola supervizí
7 dní do 1 mil. Kč, 14 dní od 1 mil. Kč
stavební práce 1 mil. - 6 mil. Kč
výzva min. 5 dodavatelům
příslušný odbor, odbor pro VZ, kontrola dokumentace a návrhu smlouvy
právníkem, hodnotící komise, kontrola supervizí
14 dní do 3 mil., 20 dní od 3 do 6 mil. Kč

2) Zefektivnit postup pro posuzování a hodnocení nabídek v rámci VZMR, kdy se po otevírání
nabídek nejprve hodnotí nabídky podle kritérií a stanoví se pořadí, až poté je přistoupeno
k obsahové kontrole vítězné nabídky. Při nesplnění soutěžních požadavků vítěze se přistupuje ke
kontrole další nabídky v pořadí, až do doby kdy nejvýhodnější nabídka splňuje všechny požadavky.
3) Proaktivně informovat předem neomezený okruh dodavatelů o možnosti účastnit se otevřených
soutěží o VZMR na informačních kanálech MČ BS včetně uveřejnění obecných pravidel pro
zadávání VZMR (druhy VZMR, soutěžní lhůty, způsob výběru dodavatele atp.) .
6. manipulace veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi
OSZVZ nejsou platné také pro příspěvkové organizace, regulace zadávání je zcela v kompetenci
vedení jednotlivých příspěvkových organizací. Neexistují pro ně ani jiné, formálně stanovené,
principy, pravidla či zásady zadávání zakázek.
V praxi uplatňuje Úřad ve věci řízení veřejných zakázek vůči svým organizacím různorodý přístup12.

12

rozhovor se zaměstnanci Úřadu
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Všechny organizace mají vlastní pravidla, funkci zadavatele vykonává ředitel p.o. Pravidla vznikají
zcela autonomně nebo ve spolupráci s příslušnými odbory, nicméně jejich znění schvaluje rada
městské části. Přístup se podstatně liší se v hranici kompetencí p. o. jako zadavatelů.
Např. školy a jídelny (spadající pod odbor školství, sportu, kultury a mládeže) zadávají sami zakázky
do max. 200 tis. (stavební pouze do 50 tis.), ostatní zakázky jsou zadávány nadřízeným odborem.
Správa nemovitostí p. o. může zadávat zakázky do limitu 100 tis. Kč, poté jen příslušný odbor. Naopak
KVS U Tří Kohoutů může zadávat pouze služby a dodávky bez horního limitu. Jinak příspěvkové
organizace při zadávání různou mírou spolupracují s věcně příslušnými odbory. Jednou za ¼ roku
poskytují Úřadu vyúčtování čerpání rozpočtu. Veřejnosprávní kontrola ohledně zadávaných zakázek
probíhá cca. jednou za 2 roky.
Klasifikace rizika:

pravděpodobnost

0,4

závažnost

2

hodnota rizika

Systém správy a řízení p.o. negarantuje minimální standardy pro zakázky
zadávané příspěvkovými organizacemi (zejména informační, soutěžní a
kontrolní standardy). Může se tak projevovat riziko netransparentních a
manipulovaných zadávacích řízení či podvody během realizace předmětu
zakázek, které budou umožněny nedostatečnou nebo nevhodnou vnitřní
regulací.
Na druhou stranu, zadávání zakázek plně v režii p. o. je různou měrou
omezeno horním finančním limitem (100 – 200 tis.). Znění vnitřních
směrnic pro zadávání zakázek je schvalováno radou městské části, je zde
přítomný prvek kontroly. Celý systém je však nastaven velmi neformálním
způsobem, který umožňuje výrazné odchylky od dobré praxe, např. při
změně politického vedení nebo personálu.
Vzhledem k výše popsaným omezením disponují p. o. relativně malými
prostředky pro zakázky zadávané ve své gesci. Případné manipulace a
selhání p. o. v zadávacím procesu proto budou mít na hospodaření MČ BS
a zajišťování služeb malý dopad za předpokladu stávající úrovně zadávání
zakázek.

0,8

DOPORUČENÍ:
1) stanovit závazné zadávací postupy pro zakázky p.o. jako součást pravidel pro celou MČ BS.
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