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§Novela zákona  

o veřejných zakázkách

Milé čtenářky, milí čte-
náři, v životě každého 
z nás jednou přijde 
okamžik, kdy je potře-
ba se ohlédnout, zhod-
notit výsledek a odejít 
za novými výzvami 

(v nejlepším případě i s poučením). Tento 
okamžik u mne nyní nastal. A to po šesti le-
tech práce pro ROP Jihovýchod, který jsme 
s týmem pro věc nadšených lidí od roku 
2006 společně budovali s vědomím, že 
i o veřejné peníze se můžeme starat zod-
povědně, profesionálně a transparentně. 

Po  téměř  šesti  letech  jsem  přesvědčena,  že 
model  regionálního  programu,  který  řeší 
problémy  krajů,  měst  a  obcí  přímo  zevnitř 
a z centra „dění“, je správnou volbou a má své 
osvědčené místo ve struktuře operačních pro-
gramů financovaných ze strukturálních fondů 
EU nejen v ČR, ale ve všech vyspělých zemích 
Unie. Celkově existuje v Evropské unii 171 re-
gionálních programů (většinou v tzv. „starých“ 
členských  zemích).  Přestože  pouze  necelých 
18 % prostředků (tj. 18 mld. Kč ročně), které 
dnes do České republiky přicházejí na financo-
vání projektů, jde přes regionální programy, je 

zřejmé, že jednoduchá funkční struktura orga-
nizace (regionální rada) a stabilní kvalifikovaná 
personální kapacita jsou klíčem k efektivnímu 
fungování a hladkému čerpání zdrojů z EU. 

V letošním roce se bude vláda rozhodovat o bu-
doucí struktuře operačních programů pro ob-
dobí 2014–2020. Jejím cílem je maximálně zjed-
nodušit strukturu operačních programů i celého 
systému podpory ze strukturálních fondů, což 
je  krok  správným  směrem.  Pro  regiony/kraje 
však Ministerstvo pro místní rozvoj zatím bohu-
žel  připravuje naopak model  komplikovanější, 
a to jeden společný regionální program řízený 
centrálně z Prahy. Tzn. veškeré výhody jednodu-
ché funkční organizace, která dokáže flexibilně 
reagovat na potřeby v regionu, se tímto ztrácí 
a vracíme se tak k neosvědčenému kompliko-
vanému modelu z období 2004–2006,  jehož 
jsem byla osobně svědkem. Příprava metodik, 
délka rozhodování, administrace a další aktivity 
se nám ze současných jednotek dnů až týdnů 
protáhnou  do  měsíců  až  roků,  jak  jsme  byli 
zvyklí z dob SROP. Rychlá dostupnost pracovní-
ků regionální rady a možnost rychlého rozhodo-
vání taktéž utrpí a nebude možné ji dosáhnout, 
pokud bude nutná koordinace s dalšími subjek-
ty a zároveň všemi kraji mezi sebou. Není totiž 

prioritou pražského úředníka pochopit problém 
jednotlivého města, kraje, neziskové organizace, 
ale  zachovat  jednotný  režim pro  všechny bez 
rozdílu. A  to nás  v  regionu bude  stát  hodně 
času, diskusí, přesvědčování, vysvětlování atp. 

Poučení: většina lidí, kteří dnes v Praze připra-
vují novou strukturu operačních programů pro 
období 2014–2020 nemá zkušenosti s nezdary 
minulého  období.  Proto  se  znovu  vydáváme 
objevovat již objevené. Jsem ale od přírody op-
timista a věřím, že můj nástupce Artur Zatlou-
kal bude úspěšně pokračovat v rozběhnutém 
programu  s  výbornými  výsledky  a  regionální 
rada se pod jeho vedením bude dále zlepšovat 
a přispívat k diskusi nad budoucí architekturou 
strukturální pomoci v ČR. I když má manažer-
ská role bude příští rok a půl spočívat hlavně 
ve výchově nového člena rodiny, již teď se tě-
ším, že se společně s kolegy vynasnažíme pře-
svědčit partnery v oblasti strukturálních fondů, 
že lze docílit profesionální veřejné správy a efek-
tivního využití peněz na správné věci v regionu 
i  jinými  způsoby  než  centralizací  a  návratem 
k neosvědčeným modelům.

Mgr. Marta Sargánková, MBA
ředitelka ROP Jihovýchod
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V tomto čísle newsletteru vám představíme okresy Hodonín a Třebíč.  
Podívejte se, jak si vedou v čerpání dotací z ROP Jihovýchod.
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Hodonín

48 projektů za 0,8 miliardy Kč  
(6 % ROP Jihovýchod a 10 % Jihomoravského kraje)
   Nejvíce prostředků z ROP Jihovýchod (mimo Brna a Jihlavy)  
do infrastruktury pro volnočasové aktivity.

   Druhý nejvyšší počet podaných projektů  
v ROP Jihovýchod – 148.

Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 13 460

2 Cestovní ruch 16 149

3 Rozvoj měst a obcí 19 236

Celkem 48 845

VelKý PřeHled čeRPáNí – V. čáST
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Třebíč

36 projektů za 1,1 miliardy Kč  
(8 % ROP Jihovýchod a 17 % Vysočiny)
   Nejúspěšnější okres v ROP Jihovýchod v oblasti obnovy památek  
a také nejúspěšnější okres na Vysočině v oblasti podpory  
2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

   Druhý nejúspěšnější okres v ROP Jihovýchod  
v prostředcích na rekonstrukci a novostavbu škol.
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Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 9 579

2 Cestovní ruch 11 256

3 Rozvoj měst a obcí 16 268

Celkem 36 1103
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Novela zákona o veřejných zakázkách 
účinná od 1. 4. 20121 přináší řadu no-
vinek a změn. Některé tyto změny 
jsou takřka notoricky známé již z mé-
dií – jiné jsou opomíjeny, přestože pro 
zadavatele mají také značné dopady. 

Z celkového počtu 190 změn, do kterých 
je novela členěna, jsme pro vás vybrali ty 
nejdůležitější a připravili z nich následují-
cí stručně komentovaný přehled. Pro vaši 
lepší orientaci jsme změny seskupili do ně-
kolika tematických sekcí.

Před VYHláŠeNíM ZAKáZKY
1.  dotovaným zadavatelem je nově 

i zadavatel, který zadává zakázku 
hrazenou z více než 50 % peněž-
ních prostředků z veřejných zdrojů, 
jimiž se rozumí i mj. dotace poskyt-
nuté Regionální radou.

Tato úprava přinese pro některé  zadava-
tele změnu ve způsobu, jakým budou rea-
lizovat výběr dodavatele – zatímco dosud 
se některé neziskové organizace či střední 
podniky obvykle při  zadání zakázky spo-
lufinancované z dotačních prostředků EU 
řídily Závaznými postupy pro zadávání za-
kázek uvedenými v Příručce pro žadatele 
a příjemce, nyní při výši dotace přesahující 
50 % nákladů projektu budou povinni za-
dání zakázky realizovat v zadávacím řízení 
dle  zákona  jako  tzv.  dotovaný  zadavatel. 
Na dotovaného zadavatele se přitom vzta-
hují  tytéž  povinnosti  jako  na  zadavatele 
veřejného.

2.  limity pro podlimitní veřejné zakáz-
ky se snižují na jeden milion korun 
bez dPH u dodávek a služeb a na tři 
miliony korun u stavebních prací.

Od  uvedených  limitů  je  zadavatel  povinen 
zakázku  zadávat  v  některém  ze  zadáva-
cích řízení dle zákona. V návaznosti na tuto 
úpravu limitů dojde i k úpravě limitů zakázek 
zadávaných dle Závazných postupů uvede-
ných v Příručce pro žadatele a příjemce.

3.  U veřejných zakázek na stavební prá-
ce se snižuje limit pro možné použití 
zjednodušeného podlimitního řízení.

Dosavadní  limit ve výši 20 milionů korun bez 
DPH se snižuje na 10 milionů korun, což zna-

mená výrazné omezení použití  tohoto druhu 
zadávacího  řízení.  Zakázky,  jejichž  předpoklá-
daná hodnota tento limit převyšuje, bude zada-
vatel běžně zadávat v otevřeném či užším řízení.

4.  Zadavatel je povinen nejméně je-
den měsíc předem oznámit zakáz-
ky, které hodlá zadávat.

Bez předběžného oznámení zakázky zadava-
tel nebude moci zahájit zadávací řízení. Ozná-
mení  musí  obsahovat  odůvodnění  účelnosti 
veřejné zakázky. To se nevztahuje na zakázky 
zadávané např. ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení či na zakázky na zadání tzv. víceprací 
v jednacím řízení bez uveřejnění. Podrobnosti 
oznámení stanoví prováděcí právní předpis.

1 Již publikována ve Sbírce zákonů jako zák. č. 55/2012 Sb.4

NOVelA ZáKONA O VeřeJNýCH ZAKáZKáCH
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5.  Pro některé druhy zboží bude veřej-
ný zadavatel povinen použít elektro-
nickou aukci.

Tato povinnost se samozřejmě týká pouze těch 
dodávek, jejichž předpokládaná hodnota pře-
sáhne  limit  jeden  milion  korun.  Druhy  zboží 
budou dány prováděcím právním předpisem. 
Do doby, než bude prováděcí právní předpis 
vydán, zadavatelům žádná povinnost nevzniká.

6.  Některé zakázky budou považová-
ny za významné ze zákona. 

V  případě  projektů  spolufinancovaných 
z ROP Jihovýchod se označení „významná 
veřejná  zakázka“  týká  územních  samo-
správných celků (ÚSC) a jimi založených či 
zřízených právnických osob, a to od limitu 
50 milionů korun bez DPH.
Zadávání  takových  zakázek  je  spojeno 
s řadou nových povinností  (např. o polo-
vinu delší lhůty pro podání nabídek, ozná-
mení  seznamu  subdodavatelů  s  plněním 
již  nad  5 %  celkové  hodnoty,  předložení 
odůvodnění  veřejné  zakázky  zastupitel-
stvu ÚSC, apod. – podrobněji níže).

7.  Zavádí se nový pojem „osoba se 
zvláštní způsobilostí“.

Vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k za-
dávacím podmínkám bude muset zadavatel 
získat  před  vyhlášením  nadlimitní  veřejné 
zakázky a taková osoba (avšak ne nutně táž 
fyzická osoba) bude rovněž muset být členem 
hodnotící komise takové nadlimitní zakázky. 
Vzhledem  k  tomu,  že  limit  pro  nadlimitní 
zakázku činí pro dodávky a služby v případě 
veřejného  zadavatele  aktuálně  5  010  000 
korun bez DPH, bude se  tato povinnost  tý-

kat  poměrně  značného  množství  veřejných 
zakázek. Osoba se zvláštní způsobilostí musí 
být  v pracovněprávním vztahu k  veřejnému 
zadavateli, který zakázku zadává  (nebo k  li-
bovolnému  jinému  veřejnému  zadavateli), 
a musí absolvovat vzdělávací program v ob-
lasti postupů podle zákona o veřejných zakáz-
kách  a  základních  investičních  a  nákupních 
dovedností  Ministerstva  pro  místní  rozvoj 
(informace o něm dosud nebyly uveřejněny – 
povinnosti v souvislosti  s osobou se zvláštní 
způsobilostí mají účinnost až od 1. 1. 2014).

8.  Kromě osoby se zvláštní způsobi-
lostí se k zadávacím podmínkám 
nadlimitní veřejné zakázky na sta-
vební práce vyjádří osoba s odbor-
nou způsobilostí. 

Obdobně jako v případě osoby se zvláštní 
způsobilostí  zadavatel  nadlimitní  staveb-
ní  zakázky  zajistí  pro  zakázky  vyhlášené 
po 1. 1. 2014 vyjádření  i osoby  s odbor-
nou způsobilostí, tj. s příslušnou autoriza-
cí dle autorizačního zákona. Taková osoba 
bude rovněž členem hodnotící komise.

9.  Zjednodušují se některé povinnos-
ti zadavatele v jednacím řízení bez 
uveřejnění.

Ruší se povinnost zpracovat písemnou výzvu 
k jednání, je-li toto řízení použito při zadání 
zakázky na dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné  služby  (vícepráce).  Odstranění 
této povinnosti přinese zjednodušení zada-
vatelům v případě nutnosti zadání víceprací 
dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Dále se pro 
celé toto řízení ruší povinnost ustanovit nej-
méně tříčlennou komisi pro otevírání obálek.

10.  Upravuje se možnost zkrácení zá-
kladních délek lhůty pro podání 
nabídek.

Pokud  zadavatel  uveřejní  zadávací  doku-
mentaci na svém profilu zadavatele již ode 
dne uveřejnění otevřeného či užšího řízení, 
může zkrátit zákonem stanovenou základ-
ní  délku  lhůty  pro  podání  nabídek  o  pět 
dnů.  Jedná  se  o  dílčí  úpravu  stávajícího 
stavu.  Dosavadní  možnost  sedmidenního 
zkrácení  lhůty,  které  bylo  možné  využít 
např. v případě nadlimitní zakázky zadáva-
né v otevřeném řízení (pokud bylo oznáme-
ní zadávacího řízení odesláno ke zveřejnění 
elektronickými prostředky), úplně zaniká.

ZAdáVACí POdMíNKY
11.  Rozsah projektové dokumentace 

a výkazu výměr u stavebních za-
kázek určí prováděcí vyhláška.

Jedná se o jeden z řady prováděcích práv-
ních  předpisů,  které  budou  k  provedení 
novely vydány. Od této změny si lze slibo-
vat  konec  zadávání  zakázek  na  stavební 
práce  na  základě  nedostatečně  připra-
vených  podkladů  (např.  na  základě  pou-
hé  dokumentace  pro  stavební  povolení), 
a  tím  i  odstranění  nadbytečného  množ-
ství změn v předmětu plnění po uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem.

12.  V případě omezení použití subdo-
davatelů bude zadavatel muset 
věcně vymezit část plnění, která 
nesmí být plněna subdodavatelsky.
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Bude tak napravena stávající praxe, kdy řada 
zadavatelů  vymezovala  část  plnění,  která 
nemůže být plněna prostřednictvím subdo-
davatelů, pouze procentním podílem.

13.  Zpřesňuje se (ne)možnost použití 
obchodních názvů, značek a odkazů.

V případě stavebních prací lze takové odka-
zy připustit, pouze pokud nepovedou k ne-
odůvodněnému omezení hospodářské sou-
těže. Jedná se o zmírnění tvrdosti stávajícího 
ustanovení, které prakticky úplně zakazova-
lo použití uvedených odkazů a značek, a to 
v  případě  nutného  označení  konkrétních 
druhů  stavebních  materiálů  či  výrobků  již 
v projektové dokumentaci. Na základě této 
úpravy bude zadavatel moci použít projek-
tovou dokumentaci vč. vymezených názvů, 
nicméně i nadále bude muset v zadávacích 
podmínkách umožnit použití i jiných, kvali-
tativně a technicky obdobných řešení.

14.  U zakázek na stavební práce bu-
dou povinné obchodní podmínky 
jednotně dány prováděcím práv-
ním předpisem.

Ať  už  zadavatel  používal  při  definování 
obchodních  podmínek  pouze  výčet  těch, 
které musely být v návrhu smlouvy povinně 
zakotveny, nebo je stanovil formou závaz-
ného a neměnného strukturovaného textu 
smlouvy o dílo, do kterého uchazeč doplnil 
kromě data a podpisu pouze své  identifi-
kační  údaje  a  údaje,  jež  byly  předmětem 
hodnotících kritérií, nově do nich zadavatel 
bude povinen zahrnout veškeré podmínky, 
které stanoví prováděcí vyhláška.

15.  dochází k úpravě možných dílčích 
hodnotících kritérií.

Dílčím  hodnotícím  kritériem  nemohou  být 
smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 
povinností dodavatele (výše smluvních sank-
cí,  bankovních  záruk  za  splnění  povinností 
ze  smlouvy  o  dílo,  apod.),  nebo  platební 
podmínky. Tento zákaz tak právě o platební 
podmínky  rozšiřuje  seznam  „zakázaných“ 
dílčích  hodnotících  kritérií,  jež  Regionální 
rada regionu soudržnosti Jihovýchod již uve-
řejnila Metodickým pokynem č. 11/2011 Ex 
s účinností ode dne 5. 12. 2011.

16.  Požadavky zadavatele, které mo-
hou být smluvními podmínkami, 
nemohou být kvalifikačními před-
poklady.

Kvalifikace má sloužit k zajištění stavu, že 
zakázku  bude  plnit  způsobilý  dodavatel. 
Někdy  však  zadavatelé  neúměrně  rozši-
řovali požadavky na kvalifikaci nad rámec 
tohoto  základního  cíle.  Nově  tedy  poža-
davky zadavatele, které lze s dodavatelem 
sjednat  v  uzavírané  smlouvě,  nebudou 
předmětem kvalifikačních předpokladů.
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17.  Výrazně se mění ekonomické a fi-
nanční kvalifikační předpoklady.

Možnost  použití  dosavadních  ekonomic-
kých  a  finančních  kvalifikačních  předpo-
kladů se zcela ruší a nahrazuje pouze čest-
ným prohlášením o ekonomické a finanční 
způsobilosti  dodavatele  plnit  veřejnou 
zakázku.  U  nadlimitní  zakázky  zadavatel 
předložení  tohoto  prohlášení  požadovat 
musí, u podlimitní nikoliv.

18.  Upravuje se postup dodavatele 
v případě nemožnosti získat osvěd-
čení o tzv. referenční zakázce.

Nemohl-li uchazeč získat osvědčení o refe-
renčních  zakázkách  na  dodávky  či  služby, 
které realizoval pro jiné než veřejné zadava-
tele, mohl dosud předložit místo osvědčení 
své  čestné  prohlášení  o  realizaci  zakázky. 
Tato možnost nyní zaniká – uchazeč v tako-
vém případě místo svého čestného prohlá-
šení předloží smlouvu s objednatelem a do-
klad o uskutečnění plnění takové zakázky.

19.  Ruší se možnost požadovat v rám-
ci kvalifikace tzv. certifikáty ISO.

Velmi  rozšířené  používání  certifikátů  řad 
ČSN EN ISO 9000 a 14 000 zaniká. U za-
kázek na služby či stavební práce zůstává 
přípustné požadovat opatření v oblasti ří-
zení z hlediska ochrany životního prostředí 
(tj.  zavedení  systému  environmentálního 
managementu dle EMAS), je-li to odůvod-
něno předmětem veřejné zakázky.

20.  U zakázek na stavební práce se za-
vádí omezení týkající se tzv. refe-
renčních zakázek.

Zadavatel  je  oprávněn  požadovat,  aby 
max. 50 % rozsahu prací na referenční za-
kázce bylo prováděno přímo dodavatelem.

21.  Ve zjednodušeném podlimitním 
řízení se kvalifikace nově proka-
zuje pouze předložením čestného 
prohlášení.

Zadavatelé při použití tohoto druhu řízení 
již nebudou zatěžovat všechny dodavatele 
povinností  opatřovat  jednotlivé  doklady 
pro  prokázání  např.  základních  kvalifi-
kačních  předpokladů.  Nicméně  vybrané-
mu uchazeči nově vzniká povinnost před 
uzavřením  smlouvy  zadavateli  předložit 
originály či úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace.

22.  Veřejnému zadavateli zaniká mož-
nost omezování počtu zájemců 
v užším řízení či v jednacím řízení 
bez uveřejnění.

Metodickým pokynem č. 11/2011 Ex Regi-
onální  rada  Jihovýchod  zapověděla  mož-
nost  použití  losování  pro  omezení  počtu 
zájemců.  Nyní  ze  zákona  zaniká  možnost 
jakéhokoliv  omezování  počtu  zájemců,  tj. 
v  případě  použití  uvedených  druhů  řízení 
bude zadavatel pokračovat v řízení se všemi 
zájemci, kteří prokázali splnění kvalifikace.

23.  Ze základních kvalifikačních před-
pokladů se tzv. „seznamy“ vyčleňu-
jí do povinného obsahu nabídky.

Přítomnost  seznamu  statutárních  orgánů 
(nebo jejich členů), kteří v posledních třech le-
tech byli v pracovněprávním, funkčním či jiném 
obdobném  poměru  u  zadavatele,  a  sezna-

mu vlastníků akcií,  jejichž  jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, nebude 
zkoumána v  rámci posouzení  kvalifikace,  ale 
již při otevírání obálek. Totéž se týká prohlášení 
uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou 
dohodu  v  souvislosti  se  zadávanou  veřejnou 
zakázkou.  Nepřítomnost  těchto  dokladů  tak 
nebude možné zhojit jejich dodatečným před-
ložením  na  základě  výzvy  zadavatele,  jako 
tomu je v případě chybějících dokladů o splně-
ní kvalifikačních předpokladů.

V dOBĚ lHŮTY  
PRO POdáNí NABídeK
24.  Zavádí se nová povinnost zadava-

tele zveřejnit na svém profilu za-
davatele přinejmenším textovou 
část zadávací dokumentace. 

Zadavatel bude povinen tuto povinnost pl-
nit po celou dobu od uveřejnění oznámení 
zadávacího řízení či výzvy k podání nabíd-
ky min. do konce  lhůty pro podání nabí-
dek. Tato povinnost se vztahuje na zada-
vatele, který zadává zakázku v otevřeném, 
užším  či  zjednodušeném  podlimitním 
řízení  a  v  jednacím  řízení  s  uveřejněním. 
Ostatní části dokumentace zadavatel ode-
šle  dodavateli  v  otevřeném  řízení  do  tří 
(ve zjednodušeném podlimitním do dvou) 
pracovních dnů ode dne doručení písem-
né  žádosti  dodavatele  o  poskytnutí  za-
dávací  dokumentace.  Upravují  se  i  lhůty 
pro  poskytování  dodatečných  informací 
k  zadávacím  podmínkám  na  čtyři  (resp. 
tři) pracovní dny v otevřeném řízení (resp. 
ve zjednodušeném podlimitním a v užším 
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řízení). Veškeré dodatečné informace k za-
dávacím podmínkám bude zadavatel  rov-
něž povinen uveřejňovat.

25.  Odůvodnění veřejné zakázky.
Do tří pracovních dnů od vyhlášení zadá-
vacího  řízení  zadavatel  povinně  uveřejní 
takřka pro každou vyhlašovanou zakázku 
(vyjma  zakázek  zadávaných  ve  zjedno-
dušeném  podlimitním  řízení  či  zakázek 
na  tzv.  vícepráce  zadávaných  v  jednacím 
řízení bez uveřejnění) na svém profilu za-
davatele odůvodnění:
•  účelnosti zakázky
•  přiměřenosti  požadavků  na  technické 

kvalifikační předpoklady
•  vymezení  obchodních  a  technických 

podmínek  zakázky  ve  vztahu  k  potře-
bám zadavatele

•  stanovení základních a dílčích hodnotí-
cích kritérií a způsobu hodnocení nabí-
dek ve vztahu k potřebám zadavatele.

Územní samosprávný celek jako zadavatel 
musí toto odůvodnění předložit ke schvá-
lení  zastupitelstvu;  u  jím  založených  či 
zřízených  právnických  osob  v  postavení 
zadavatelů musí toto odůvodnění schválit 
orgán rozhodující o otázkách jejich hospo-
daření.  Podrobnosti  rozsahu  odůvodnění 
stanoví prováděcí právní předpis.

26.  Zpřesňuje se povinnost prodlou-
žení lhůty pro podání nabídek 
v případě změny zadávacích pod-
mínek.

V souladu s dosavadní  rozhodovací praxí 
je v případě změny, která může mít dopad 
na okruh možných dodavatelů, zadavatel 

povinen prodloužit  lhůtu o celou  její no-
vou délku.

Od OTeVíRáNí OBáleK 
dO HOdNOCeNí NABídeK
27.  Otevírání obálek musí být zahá-

jeno ihned po skončení lhůty pro 
podání nabídek.

Ačkoliv pojem „ihned po“ zákon nijak blí-
že  nedefinuje,  lze  mu  rozumět  jako  „bez 
zbytečného odkladu“. Ruší se tak dosavad-
ní možnost otevírat obálky ve lhůtě až 30 
dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

28.  Při otevírání obálek se nově bu-
dou číst další údaje.

Kromě  informace  o  nabídkové  ceně  to 
jsou veškeré údaje, které jsou předmětem 
číselně  vyjádřitelných  dílčích  hodnotících 
kritérií. Uchazeči přítomní otevírání obálek 
tak už  v  tomto okamžiku získají přesněj-
ší  představu  o  tom,  jak  může  být  jejich 
nabídka  v  porovnání  s  ostatními  později 
hodnocena.

29.  Pokud je v zadávacím řízení pouze 
jedna nabídka, zadavatel zadávací 
řízení zruší.

Tato povinnost se týká jak situace, kdy za-
davatel  obdrží  pouze  jednu  nabídku,  tak 
i těch případů, kdy po posouzení nabídek 
zbyla  k  hodnocení  pouze  jediná  nabídka 
(netýká se samozřejmě např. jediné nabíd-
ky  v  jednacím  řízení  bez  uveřejnění  nebo 
při zadávání na základě rámcové smlouvy). 
Tato změna zákona nutně povede k povin-
nému opakování řady zadávacích řízení.

30.  Výrazně se zpřesňují požadavky 
na obsah protokolu o posouzení 
kvalifikace.

Protokol bude povinně obsahovat i údaje 
o jednotlivých dokladech, jimiž dodavatel 
splnění kvalifikace prokázal (název dokla-
du,  datum  vyhotovení,  označení  osoby, 
která doklad vyhotovila,…).

31.  Skutečnosti rozhodné pro splnění 
kvalifikace musí nastat v původní 
lhůtě pro splnění kvalifikace.

Stále  platí,  že  zadavatel  je  oprávněn  vy-
zvat  dodavatele  k  doplnění  chybějících 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nově  se  však  upravuje,  že  skutečnosti 
uvedené  v  dokladech  musí  časově  spa-
dat do původní lhůty pro podání nabídek 
(resp. např. v případě užšího řízení do pů-
vodní lhůty pro podání žádostí o účast).

32.  Upravuje se čestné prohlášení o ne-
podjatosti členů hodnotící komise.

Nově je zakotveno, že se zřetelem k výsled-
ku zadávacího řízení nesmí členům komise 
vzniknout osobní výhoda nebo újma. Zada-
vatelé jsou proto povinni upravit text čestné-
ho prohlášení, které předkládají jednotlivým 
členům hodnotící komise k podpisu.

33.  Hodnotící komise je povinna po-
soudit nabídky dle výkazu výměr.

Tato nová povinnost některým zadavatelům 
stavebních zakázek a jejich hodnotícím komi-
sím možná přinese více práce, ale také jistotu, 
že nabídky (a to  i v  jednotlivých položkách) 
skutečně odpovídají požadavkům zadavatele 
vyjádřeným v zadávací dokumentaci.
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34.  Hodnotící komise může být milo-
srdná.

V  případě  nedodržení  lhůty  na  doručení 
písemného vysvětlení nabídky či zdůvodně-
ní mimořádně nízké nabídkové ceny může 
hodnotící komise tuto lhůtu na žádost ucha-
zeče prodloužit či její zmeškání prominout.

35.  Ve zjednodušeném podlimitním 
řízení zadavatel může využít no-
vého způsobu doručování někte-
rých písemností.

Pokud si to předem vyhradil v zadávacích 
podmínkách, zadavatel může: 
•  rozhodnutí o vyloučení nekvalifikované-

ho uchazeče 
•  rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož na-

bídka byla vyřazena při posouzení nabídek
•  oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
oznámit uveřejněním na svém profilu za-
davatele, čímž se taková písemnost pova-
žuje za doručenou.

36.  Vyjasní se pravidla pro postup 
v soutěžích o návrh. 

V případě soutěže o návrh budou podrob-
ná  pravidla  rovněž  definována  provádě-
cím právním předpisem.

PO UZAVřeNí SMlOUVY
37.  Smlouva s vybraným dodavatelem 

nesmí být podstatně měněna.
V souladu s rozhodovací praxí nesmí být roz-
šiřován  předmět  veřejné  zakázky  (to  neplatí 
pro  dodatečné  dodávky,  služby  a  stavební 
práce, pro  jejichž zadání zadavatel může vy-
užít  jednací  řízení  bez  uveřejnění).  Přípustné 
nejsou ani změny smlouvy , které by měly vliv 

na účast jiných dodavatelů či výběr nejvhod-
nější  nabídky  v  původním  zadávacím  řízení, 
nebo by znamenaly znevýhodnění zadavatele.

38.  Zadavatel má nové právo odstou-
pit od smlouvy.

Jedná  se  o  situace,  kdy  dodavatel  uvedl 
v  nabídce  informace  nebo  doklady,  které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo moh-
ly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

39.  Zkracuje se lhůta pro odeslání 
oznámení o výsledku zadávacího 
řízení.

Dosavadní  lhůta  48  dnů  se  tak  zkracuje 
na 15 dnů.

40.  Písemnou zprávu v rozsahu dle 
zákona je zadavatel povinen vy-
hotovit pro každou zakázku za-
dávanou v zadávacím řízení dle 
zákona.

Tato povinnost se dosud vztahovala pou-
ze na nadlimitní zakázky – nově platí pro 
všechny.

pokračování na straně 10
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Do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení 
ji zadavatel uveřejní na svém profilu zada-
vatele.

41.  další nové povinně uveřejňované 
dokumenty a údaje.

Zadavatel  je povinen na svém profilu za-
davatele uveřejnit:
•  každou  nově  uzavřenou  smlouvu  s  vy-

braným dodavatelem nad 500  tisíc ko-
run bez DPH, a to do 15 dnů od jejího 
uzavření (týká se i změn a dodatků);

•  výši  skutečně  uhrazené  ceny  za  plně-
ní  zakázky,  a  to do 90 dnů od  splnění 
smlouvy  (u  smluv,  jejichž  doba  plnění 
přesahuje  jeden  rok,  zadavatel  do  31. 
března následujícího roku uveřejní cenu 
uhrazenou  za  plnění  v  předchozím  ka-
lendářním  roce);  tato  povinnost  se  ne-
vztahuje  na  veřejné  zakázky  malého 
rozsahu;

•  vybraný  dodavatel  předloží  zadavate-
li  seznam  subdodavatelů,  jejichž  plnění 
přesáhlo  10 %  ceny  zakázky  (u  tzv.  vý-
znamné  zakázky  je  tato  hranice  sníže-
na na 5 %), a to do 60 dnů od splnění 
smlouvy  (u  smluv,  jejichž  doba  plnění 
přesahuje  jeden  rok,  zadavatel  tuto po-
vinnost splní do 28. února následujícího 
roku);  u  subdodavatelů,  kteří  mají  for-
mu  akciové  společnosti,  zadavatel  uve-
řejní  i  seznam vlastníků akcií nad 10 % 
základního  kapitálu  vyhotovený  90  dnů 
před  dnem  předložení  seznamu  subdo-
davatelů  (tato  povinnost  se  nevztahuje 
na  zakázky  malého  rozsahu),  nepředlo-
žení seznamu subdodavatelů je správním 
deliktem dodavatele;

•  zadavatel  uveřejní  seznam  subdodava-
telů  vč.  vlastníků  akcií  subdodavatelů 
do  90  dnů  od  splnění  smlouvy  (resp. 
u smluv s dobou plnění přesahující jeden 
rok  do  31.  března  následujícího  roku) 
na svém profilu zadavatele;

•  strukturu údajů a podrobnosti uveřejně-
ní stanoví prováděcí právní předpis.

42.  doba pro uchovávání dokumenta-
ce o zakázce se prodlužuje dvoj-
násobně.

Dosavadní  doba  pětiletého  povinného 
uchovávání  dokumentace  se  prodlužuje 
na deset let od uzavření smlouvy s vybra-
ným dodavatelem nebo její změny.

NáMITKY, eTC. 
43.  lhůta pro podání námitek se 

u zjednodušeného podlimitního 
řízení zkracuje z 15 dní na 10.

44.  Stěžovatel, který nevyužil mož-
nosti podat námitky, není opráv-
něn podat podnět k zahájení 
správního řízení k soutěžnímu 
úřadu.

Pro neúspěšné dodavatele se tak posiluje 
nutnost nejprve předložit důvodné námit-
ky, a teprve po jejich odmítnutí případně 
využít možnosti podat návrh na zahájení 
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

45.  Při porušení zákona může být za-
davateli uložena pokuta v dvojná-
sobné výši než dosud.

Stávající  limit  pro  výši  pokuty  pro  zada-
vatele ve výši max. 5 % nebo 10 milionů 

korun se tak zvyšuje na 10 % a 20 milionů 
korun.  Dvojnásobné  výše  nově  dosahují 
i pokuty za správní delikty dodavatelů.

46.  Pro uveřejňovací část Informační-
ho systému o veřejných zakázkách 
se zavádí nové označení Věstník 
veřejných zakázek.

Z uvedeného je zřejmé, že nové povinnos-
ti se dotknou zadavatelů v období přípra-
vy zadávacích podmínek, celého průbě-
hu zadávacího řízení i poměrně hluboko 
v době po ukončení realizace zakázky. Je 
proto třeba věnovat jim odpovídající po-
zornost. Doufáme, že tímto článkem jsme 
vám v tom alespoň částečně napomohli.

NOVelA ZáKONA O VeřeJNýCH ZAKáZKáCH

Autor článku: 
Ing. Marek Bena
specialista na veřejné 
zakázky
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SeTKáNí U KUlATéHO STOlU K CeSTOVNíMU RUCHU

24. 1. 2012 v Brně a 26. 1. 2012 v Jih-
lavě diskutovali zástupci Regionál-
ní rady Jihovýchod, Svazu obchodu 
a cestovního ruchu, Statutárního 
města Brno a Jihlava, krajů Jihomo-
ravského a Vysočiny, Centrály cestov-
ního ruchu na jižní Moravě, Vysočiny 
Tourism, další odborníci na cestovní 
ruch a zástupci podnikatelů v ces-
tovním ruchu o současnosti a bu-
doucnosti cestovního ruchu v regio-
nu Jihovýchod, tedy na jižní Moravě 
a na Vysočině.

V úvodu obou setkání přednesli prezenta-
ci Vyhodnocení  současné  situace  rozvoje 
cestovního  ruchu  v  regionu  soudržnos-
ti  Jihovýchod  odborníci  z  Ekonomicko-
správní  fakulty  Masarykovy  univerzity 
Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. a Ing. Mar-
tin  Šauer,  Ph.D.  a  představili  východiska 
směřování  krátkodobé  a  dlouhodobé 

podpory  na  další  programovací  obdo-
bí.  Čestná  prezidentka  Svazu  obchodu 
a  cestovního  ruchu  ČR  Helena  Pískovská 
seznámila hosty s výsledky dotazníků pro 
podnikatelskou  sféru  k  tématu  rozvoje 
cestovního  ruchu  regionu  soudržnosti 
Jihovýchod.  Ředitelka  Úřadu  Regionální 
rady Jihovýchod informovala o dalším pro-
gramovacím období. Je třeba vybrat klíčo-
vá témata, která vytvoří  synergický efekt 
a navážou na sebe další projekty,  již bez 
nutnosti  další  podpory.  Hosté  kulatých 
stolů byli  požádáni o  vyplnění dotazníku 
na téma zaměření podpory CR v budou-
cím programovém období, který jim bude 
zaslán v březnu. 

JIHOMORAVSKý KRAJ
Účastníci  kulatého  stolu  se  shodli,  že  je 
třeba  podpořit  vícedenní  turistiku  v  kraji 
kvalitou  nabízených  služeb,  programem. 
K  základním  pilířům  –  lázeňská  turistika, 
muzea,  galerie,  výstavy,  je  třeba  doplnit 
zábavu,  volný  čas,  zážitky  a  příběh,  kte-
rý  potáhne.  Je  důležité  vytvářet  nabídky 
za město Brno jako celek a Jihomoravský 
kraj  jako  celek.  V  kraji  je  velký  potenciál 
týdenních rodinných pobytů – tzv. druhé 
letní  dovolené  doma  (dovolená  u  vody). 
Jihomoravský kraj patří v rámci cykloturis-
tiky k nejlepším destinacím v ČR, proto je 
třeba rozvíjet tento segment turistiky. 

KRAJ VYSOčINA
Jak  zvýšit  vytíženost  ubytovacích  kapa-
cit,  které  patří  v  Kraji  Vysočina  k  nejniž-
ším v ČR? Je nutné aktivovat podnikatele 
a nabídnout  jim pomoc s prosazením  je-

jich byznysu na trhu CR. Důležité  je také 
nabízet zájezdy do Kraje Vysočina cestov-
ním  kancelářím.  Bylo  by  vhodné  vytvořit 
standardní  stabilní  nabídky,  produkt  CR, 
který  pokryje  klíčové oblasti  a  atraktivity 
Vysočiny. V letních měsících je v kraji po-
pulární  cykloturistika,  v  zimních  měsících 
běžky, jsou to oblasti, které prodlužují po-
byt na Vysočině. 

Poděkování
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům 
obou setkání u kulatého stolu za jejich ná-
zory, zkušenosti a diskuzi nad aktuálními 
tématy. Vážíme si času, který jste s námi 
strávili a věříme, že i pro vás byla diskuze 
přínosná.

Setkání u kulatého stolu k cestovnímu ruchu – 
Brno 

Setkání u kulatého stolu k cestovnímu ruchu – 
Jihlava 
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TIPY NA VýleTY S ROP JIHOVýCHOd – 8. čáST

Vážení čtenáři, v tomto čísle vám přináší-
me doporučení míst, kde se můžete zre-
laxovat a nabrat po pomalu končící zimě 
nové síly. Vyrazte do lázní, wellness či 
hotelů a penzionů, které jsou vyhlášené 
nabídkou svých relaxačních a odpočin-
kových procedur a byly spolufinancová-
ny z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. 

JIHOMORAVSKý KRAJ
1.  láZNĚ ledNICe
Lázně  Lednice,  založené  v  roce  2007,  jsou 
zasazeny do jedné z nejkrásnějších a turisticky 
nejatraktivnějších  oblastí  České  republiky  - 
do  Lednicko-Valtického  areálu.  Ne  nadarmo 
mají  ve  svém  logu  Lázně  Lednice  –  Lázně 
pohádkového  kraje.  V  roce  2009  obdržely 
Lázně  Lednice  statut  léčebných  lázní.  Jejich 
léčebným  zdrojem  je  třetihorní  minerální 
jodobromová  voda,  která  prospívá  zejména 
pohybovému ústrojí, neurologickému systému, 
využívá se také při kožních a gynekologických 
obtížích. Lázně Lednice svým pacientům nabízí 
klasické  masáže,  masáže  reflexní,  perličkové, 
podvodní, přísadové, rašelinové koupele, léčbu 
ultrazvukem, termoterapii, fototerapii, Dornovu 
metodu a mnohé další. Do Lázeňského domu 
Perla můžete přijet nejen za zdravím, ale také 
za odpočinkem, relaxací, hubnutím a hýčkáním. 

Mezi  nabízenými  procedurami  můžete  najít 
marockou masáž, čokoládovou masáž, masáž 
horkým  voskem  dle  znamení  zvěrokruhu, 
masáž horkými mušlemi, kokosové omlazení, 
pro muže atraktivní  tzv. chmelový  ráj. Zdraví, 
odpočinek  a  pohodové  prostředí  –  to  jsou 
Lázně Lednice.

2.  WellNeSS KUřIM
Pro  vás,  kdo  rádi  sportujete,  pro  milovníky 
vodních atrakcí, pro všechny, kteří chtějí re-
laxovat a pečovat o své zdraví a krásu, jedno-
duše pro každého, kdo chce strávit volný čas 
v příjemném prostředí, je tu nový sportovně 
relaxační  komplex  Wellness  Kuřim,  kde  se 
nudit rozhodně nebudete. Vodní ráj s něko-
lika bazény, tobogánem, posilovnou, aerob-
ním  sálem,  bohatou  nabídkou  relaxačních 
a  regeneračních  procedur,  dětským  kout-
kem a restaurací se nachází na celkové ploše 
4 000 m2 ve městě Kuřim. Vnitřní areál aqua-
parku je umístěn ve dvou podlažích a nabízí 
svým návštěvníkům jak možnost si zaplavat, 
tak i řadu nepostradatelných atrakcí a zábavy 
pro celou rodinu. Pro děti je určen školní ba-
zén s unikátním posuvným dnem a zajisté se 
vyřádí na velkém tobogánu. Maminky tu pro 
své nejmenší děti najdou brouzdaliště a dět-
ský koutek. V ceně vstupného do aquaparku 
je parní a vířivá vodní lázeň. Dopřejte tělu re-

laxaci, určitě si i vy vyberete z bohaté nabídky 
procedur,  vyzkoušejte  například  netradiční 
medovou pivní koupel.

3.  WellNeSS HOTel FIlIPOV
Wellness hotel Filipov se nachází uprostřed 
malebné krajiny jižní Moravy na úpatí Velké 
Javořiny v CHKO Bílé Karpaty, poblíž obce 
Javorník u Velké nad Veličkou. Okolní kra-
jina je vhodná pro milovníky turistiky a cyk-
loturistiky. V tomto období nabízí vyžití také 
příznivcům zimních sportů v přilehlém are-
álu SKI FILIPOV, který je od hotelu vzdálen 
cca 500 metrů. V hotelu můžete vyzkoušet 
různé  druhy  relaxačních  a  odpočinkových 
procedur, které můžete využít nejen v rámci 
pobytu, ale i při návštěvě zdejšího okolí. Da-
rujte vašemu tělu pár hodin oddechu a vy-
chutnejte  si  nabídku  moderního  wellness 
centra. Netradičním zážitkem bude relaxace 
ve  whirlpoolu  se  světelnou  terapií  –  vířivý 
bazén  představuje  nerušené  rozjímání  pro 
páry,  rodiny  či  přátele.  Bazén  s  protiprou-
dem  je  vybaven  pohodlným  bočním  ma-
dlem, které umožňuje pohyb v bazénu i ne-
plavcům,  dětem  a  seniorům.  Ve  wellness 
hotelu na vás dále čeká parní sauna s přímě-
sí vonných esencí a mořských solí pro páry, 
finská  sauna,  posilovna,  masáže,  pedikúra 
a relaxační terasa.
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VYSOčINA
1. HOTel ARTABAN
Hotel  Artaban  je  nově  postavený 
a  moderně  vybavený  čtyřhvězdičkový 
hotel,  ležící 565 m. n. m. v samém centru 
města  Žirovnice  na  Vysočině.  V  hotelu 
se  nachází  22  dvoulůžkových  moderně 
zařízených  pokojů.  Chloubou  hotelu  je 
jeho  wellness  centrum,  kde  si  můžete 
odpočinout  a  využít  nabízených  služeb: 
sauny,  vířivky,  infrasauny  a  solária. 
Vyzkoušet můžete nespočet druhů masáží: 
klasické, lymfatické, čokoládové, medové či 
bambusové, masáž horkými kameny a další. 
V nabídce wellness centra jsou také zábaly: 
skořicový,  bahenní  či  rašelinový.  Hotel  má 
vlastní  tělocvičnu  se  speciálním povrchem, 
která  nabízí  prostor  až  pro  15  cvičenců 
aerobních  cvičení  najednou.  Odpočinout 
si  můžete  také  ve  vinném  sklípku  nebo 
Bowling baru, který  se nachází  v  suterénu 
hotelu.  Kromě  bowlingu  si  zde  můžete 
zahrát šipky nebo stolní fotbal. V příjemné 
nekuřácké  restauraci  můžete  ochutnat 
také vegetariánská a dietní jídla. Na recepci 
hotelu  funguje  informační  centrum,  kde 
jsou  k  dispozici  mapky  s  doporučením 
turistických  nebo  cykloturistických  tras 
v  okolí,  půjčovna  lyží,  kol  a  walking  holí. 
Celý komplex je bezbariérový.

2.  SqUASH CeNTRUM VýSlUNí
Squash  centrum  Výsluní  je  skvělým  vý-
chozím bodem pro poznávání Pelhřimova 
a celé Vysočiny a nabízí ubytování ve dvou 
luxusních apartmánech a šesti dvoulůžko-
vých pokojích. V penzionu zároveň nalez-
nete skvělé sportovní zázemí – můžete si 
zde zahrát squash a wallyball (volejbal na 
squashových kurtech) nebo využít kardio 
fitness,  které  je  zaměřeno  na  zlepšení 
fyzické  kondice.  Najdete  zde  například 
běžecký,  cyklistický  a  veslovací  trenažer. 
Centrum  Výsluní  nabízí  tři  squash  kurty, 
které  jsou  svými  rozměry  konstruovány 
pro mezinárodní dvojhru v souladu s pra-
vidly WSF  (Světová Organizace Squashe). 
Těm z  vás,  kteří  chtějí  především  relaxo-
vat,  přijde  vhod  sauna  určená  pro  4–6 
osob, parní či masážní lehátko. Zajímavou 
nabídkou centra je kouzelná parní truhlice, 
která je určena pro relaxační i rehabilitační 
procedury a k uvolnění jak svalového, tak 
psychického  napětí.  Využít  můžete  také 
nabídku  netradičních  masáží:  medové, 
sportovní,  rekondiční  a  relaxační,  masáž 
lávovými kameny či Breussovu energetic-
ko-manuální masáž zad.

3. PeNZION U čeRNéHO ORlA
Půvabný penzion U Černého orla je umís-
těn v jedné z nejstarších budov na Karlově 
náměstí  v  Třebíči.  Historicky  je  penzion 
známý  jako  zájezdní  hostinec,  ve  kterém 
v  roce  1742  nocoval  pruský  král  Fridrich 
II,  když  přes  Třebíč  cestoval.  Měšťanský 
dům,  ve  kterém  se  penzion  U  Černého 
orla Třebíč nachází, je národní kulturní pa-
mátkou  vedenou na Ústředním  seznamu 
kulturních památek ČR. Penzion je hlavní 
vstupní bránou z historického centra pa-
mátkové  zóny  města  Třebíč-Karlovo  ná-
městí, přes citlivě zrekonstruovaný dvorní 
trakt  penzionu  na  nábřeží  řeky  Jihlavy, 
k nově vybudované  lávce pro pěší a cyk-
listy, která vede přímo do centra Židovské-
ho města a zámeckého areálu s bazilikou 
sv.  Prokopa.  Penzion  disponuje  celkem 
21 luxusně vybavenými pokoji s 50 lůžky. 
V  penzionu  můžete  využít  fitness  s  pro-
fesionálním  vybavením  od  firmy  Kettler, 
wellness centrum s finskou saunou a whi-
rlpool pro pět osob. V penzionu funguje 
také půjčovna kol pro Třebíč a okolí. Pro 
ubytované  hosty  je  možnost  parkování 
v areálu penzionu zdarma.
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Zadavatelé, kteří zadávají zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona o veřejných zakázkách, jsou 
kromě odeslání písemné výzvy k po-
dání nabídek min. pěti dodavatelům 
povinni také uveřejnit výzvu na svém 
profilu zadavatele. 

Někteří zadavatelé již dnes na svém profilu 
uveřejňují  i  zadávací dokumentaci a doda-
tečné informace k zadávacím podmínkám.

Řadu  nových  povinností  v  souvislosti 
s uveřejňováním na profilu zadavatele ob-
sahuje novela  zákona o  veřejných zakáz-
kách účinná od 1. 4. 2012 –  tyto změny 
budou  pro  zadavatele  znamenat  využití 
profilu v mnohem větším rozsahu.

Zadavatel je na profilu nově povinen uveřej-
ňovat: 
•  textovou část zadávací dokumentace
•  odůvodnění veřejné zakázky
•  uzavřenou smlouvu
•  skutečně uhrazenou cenu plnění
•  seznam subdodavatelů s plněním nad 10 % 

ceny zakázky a související informace.

Kromě  těchto  povinných  údajů  zadavatel 
může na profilu uveřejňovat i další důležité 
dokumenty,  např.  rozhodnutí  o  vyloučení 
uchazeče  ve  zjednodušeném  podlimitním 
řízení – více v článku na str. 4–10.

V souvislosti s těmito úpravami Ministerstvo 
pro  místní  rozvoj  připravuje  prováděcí  vy-
hlášku, která náležitosti  jednotlivých druhů 
zveřejňovaných informací upraví. Bude pro-
to nezbytné věnovat této vyhlášce patřičnou 
pozornost.

CO VŠAK Je 
PROFIl ZAdAVATele?
Profilem zadavatele jsou zjednodušeně ře-
čeno webové stránky, avšak nikoliv ledasja-
ké.  Slovy  zákona  se  profilem  zadavatele 
rozumí  „konkrétní  adresa  elektronického 
nástroje v síti Internet, který zadavatel po-
užívá k uveřejňování informací týkajících se 
veřejných zakázek a který umožňuje dálko-
vý  přístup“.  Kromě toho, že zadavatel 
je povinen uveřejnit svůj profil v In-
formačním systému o veřejných za-
kázkách, musí splnit ještě další povin-
nosti.  Tyto povinnosti  jsou blíže popsány 
v prováděcí vyhlášce zákona č. 9/2011 Sb.

Stručný komentář uvedený ve  stanovisku 
Ministerstva  pro  místní  rozvoj  k  této  vy-
hlášce  sděluje:  „Musí být zajištěno, aby 
byly vytvořeny a chráněny proti změně, 
zničení a neoprávněnému přístupu zá-
znamy o veškerých činnostech a úkonech 
elektronického nástroje. Součástí těchto 
záznamů musí být alespoň určení typu 
elektronického úkonu nebo činnosti elek-
tronického nástroje, čas provedení elek-
tronického úkonu nebo činnosti, identi-
fikace osoby, která úkon nebo činnost 
provedla či zahájila a záznam o případ-
ném nestandardním výsledku úkonu nebo 
činnosti elektronického nástroje.

V případě uveřejnění výzvy ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na profilu za-
davatele, musí zadavatel zajistit, aby se 
každý mohl ujistit o identitě zadavatele, 
případně i o identitě provozovatele elek-
tronického nástroje formou certifikátu 
veřejného klíče zadavatele vydaného k to-
muto profilu, uveřejněný dokument byl 
chráněn proti neoprávněné změně a byl 
ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě.“

Profil zadavatele tedy musí být vyba-
ven minimálně systémem, který:
•  transparentně eviduje a dává k dispozici 

záznam všech úkonů, které byly na pro-
filu zadavatele učiněny

•  jednoznačně  identifikuje  osobu,  která 
každý jednotlivý úkon učinila, a čas pro-
vedení úkonu

•  každému návštěvníkovi  profilu umožní, 
aby  se  mohl  ujistit  o  identitě  provozo-
vatele  elektronického  nástroje  formou 

PROBleMATIKA PROFIlU ZAdAVATele
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Obracíme tímto znovu vaši pozornost 
k metodickému pokynu č. 2/2012 EX, 
který se týká problematiky dělení za-
kázek, konkrétně zásad pro zamezení 
neoprávněného dělení zakázek.

Nutno podotknout, že tento pokyn nepři-
náší jiné povinnosti než ty, které vyplývají 
již ze stávající úpravy zákona o veřejných 
zakázkách,  resp.  Příručky  pro  žadatele 
a příjemce.

Z nálezů auditních orgánů Evropské unie však 
vyplývá, že ne vždy je jim věnována dostateč-
ná pozornost, a to zejména díky dříve zave-
dené praxi a postupům na straně zadavatele. 
Cíl metodického pokynu neleží ve snaze při-
mět  zadavatele  zadávat  vše  jedinou  zakáz-
kou – takový postup by mohl být hodnocen 
v některých případech dokonce jako chybný. 
Jeho  cílem  je  naopak  pomoci  zadavatelům 
vyhnout se neoprávněnému dělení zakázek 
tam, kde je dělení markantní, neboť takový 
postup by nezůstal bez postihu. 

K  odhalení  neoprávněného  dělení  zaká-
zek dochází v převážné většině případů až 
v  rámci  žádostí o platbu,  tj.  v době,  kdy 
náprava  již  není  možná.  Doporučujeme 
zadavatelům,  aby  otázky  související  se 
zadáváním  místně,  časově  a  věcně  sou-
visejících zakázek konzultovali před  jejich 
vyhlášením. Metodický pokyn je k dispo-
zici na www.jihovychod.cz, v sekci Pro pří-
jemce, Metodické pokyny.

certifikátu  veřejného  klíče  vydaného 
k profilu zadavatele

•  vede  záznamy  o  případném  chybovém 
výsledku elektronického úkonu

Technických  možností,  jak  naplnění  uve-
dených  požadavků  dosáhnout,  je  jistě 
hned  několik,  nicméně  je  nutno  konsta-
tovat, že ne každé webové stránky, které 
jsou nyní zadavateli užívány jako profil za-
davatele, splňují požadavky na něj klade-
né (a to i tehdy, má-li zadavatel k dispozici 
vlastní redakční systém pro správu obsahu 
webu). 

CO Je CeRTIFIKáT SHOdY 
eleKTRONICKéHO NáSTROJe?
Tento  certifikát  je  dokladem,  že  webové 
stránky  používané  jako  profil  zadavatele 
(resp. obecně elektronické nástroje, jejichž 
prostřednictvím jsou uskutečňovány úko-
ny  při  zadávání  veřejných  zakázek),  sku-

tečně splňují požadavky na ně ze zákona 
kladené.  Certifikát  shody  vydává  akredi-
tovaný certifikační orgán (k dnešnímu dni 
je  tento  orgán  pouze  jeden  a  dosud  vy-
dal 13 certifikátů shody – více viz stránky 
MMR na www.portal-vz.cz).

Získání  certifikátu  shody  k  profilu  zada-
vatele není povinné. Pokud však zadava-
tel  používá  necertifikovaný  profil,  musí 
být schopen prokázat splnění všech 
požadavků  uvedených  v  §  149  zákona 
č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách 
a jeho prováděcí vyhlášce č. 9/2011 Sb. 

Pokud však zadavatel při  zadání  zakázky 
zadávané  v  některém  z  druhů  řízení  dle 
zákona  použije  profil  zadavatele,  který 
uvedené  požadavky  nenaplňuje,  dopou-
ští  se pochybení,  za které kromě pokuty 
uložené  ve  správním  řízení  před Úřadem 
pro  ochranu  hospodářské  soutěže  hrozí 

udělení finanční korekce způsobilých 
výdajů zakázky ve výši až 25 %. Důvodem 
tak  vysoké  korekce  je  porušení  zásady 
transparentnosti postupu zadavatele v za-
dávacím řízení.
Proces získání certifikátu shody bude pro 
běžného  zadavatele  obvykle  nadbytečně 
náročný,  a  proto  doporučujeme, aby 
zadavatelé využívali služeb některé-
ho z komerčních poskytovatelů,  kteří 
již  certifikát  shody  získali  a  u  kterých  je 
obvykle za přijatelný poplatek zřízení pro-
filu  zadavatele  a  jeho  následné  užívání 
možné.

Autor článku: 
Ing. Marek Bena
specialista na veřejné 
zakázky
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V BřeClAVI MAJí NOVOU  
MeZIOBOROVOU JedNOTKU INTeNZIVNí Péče

10. ledna 2012 byl slavnostně zahájen 
provoz nové mezioborové jednotky in-
tenzivní péče v nemocnici Břeclav. Nové 
pracoviště přinese zefektivnění a zkva-
litnění péče o pacienty interních oborů 
vyžadujících intenzivní péči. Významná 
investiční akce, která stála 58 milionů ko-
run, byla spolufinancována z ROP Jihový-
chod společně s Jihomoravským krajem. 

Vybudováním  nové  JIP  došlo  k  přesunu 
stávajících  JIP  lůžek  na  jedno  moderní 
centrální pracoviště, což přineslo význam-
né výhody jak v organizaci práce, tak také 
z  pohledu  technického.  Pracoviště,  které 
je umístěno v přízemí pavilonu F, je zcela 
bezbariérové,  je  vybaveno  nejmodernější 
lékařskou technikou (systémy pro monito-
rování životních funkcí, resuscitační lůžka, 
injekční a infuzní dávkovače, plicní ventilá-
tory, odsávačky, defibrilátory, EKG apod.) 

a dalším zázemím potřebným pro pacien-
ty, např. sociální zařízení pro imobilní pa-
cienty, i personál. Prostory jsou situovány 

tak, aby byla snadno dostupná ostatní od-
dělení – ARO,  laboratoře, RDO, operační 
sály, heliport a příjezd sanitek. 

„Investiční akce Nemocnice Břeclav – Me-
zioborová JIP pro interní obory přinese 
zefektivnění a zkvalitnění péče o pacien-
ty interních oborů vyžadující intenzivní 
péči. Bez dotačních prostředků z EU by 
dostavba a modernizace pracovišť pro 
intenzivní péči byly určitě problematické. 
Od zahájení provozu Nemocnice Břeclav 
letos uplyne 20 let, i proto má pro nás 
otevření Mezioborové JIP určitou symbo-
liku“ k projektu řekla ředitelka nemocnice 
MUDr. Janka Bambasová, MPH.Slavnostního otevření se zúčastnil i JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Nové vybavení mezioborové JIP
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NOVé CeNTRUM ZdRAVOTNĚ-SOCIálNí  
POMOCI V BRNĚ

Od ledna 2012 funguje nové Centrum 
zdravotně-sociální pomoci pro děti se 
specifickými potřebami a jejich rodi-
ny při Dětském rehabilitačním centru 
MEDVÍDEK ve Starém Lískovci v Brně. 
Projekt podpořil ROP Jihovýchod do-
tací ve výši 7,4 milionu korun. 

Dětské  rehabilitační  centrum  MEDVÍDEK  je 
zdravotnické zařízení, které slouží  jako den-
ní stacionář pro tělesně handicapované děti 
od  jednoho  do  sedmi  let,  které  potřebují 
pravidelnou zdravotní péči.  Jedná  se o děti 
s  kombinovanými  vadami  různého  stupně, 
děti s mozkovou obrnou, psychomotorickou 
retardací,  vrozenými  vývojovými  vadami, 
děti  s  poúrazovými  stavy,  děti  s mozkovou 
dysfunkcí,  apod.  Služby  jsou  poskytovány 
55 dětem, které navštěvují stacionář denně, 

a 40 dětem, které navštěvují  stacionář am-
bulantně.

Péče o děti není zaměřena pouze na zlepše-
ní jejich zdravotního stavu, ale je komplexní, 
zahrnuje také péči výchovně-vzdělávací. Díky 
dotaci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod mohla být vybudována přístavba 
ke stávajícímu objektu, ve které se zdravotní 
služby  rozšíří  i  o  služby  zdravotně-sociální, 
poradenské, informační a vzdělávací. Péče je 
zaměřena nejen na děti, ale i na jejich rodiny.

Objekt  přístavby  je  třípodlažní,  v  každém 
podlaží je umístěn samostatný provoz. Klienti 
zde najdou sál pro volnočasové aktivity rodi-
čů  s  dětmi  s  dětským  koutkem  vybaveným 
pro bezpečný pobyt postižených dětí, sloužící 
současně i jako přednáškový sál, dvě nové or-

dinace a tři lůžka pro odlehčovací službu a pro 
pobyty  mimobrněnských  dětí  v  doprovodu 
matky k edukačním rehabilitačním pobytům. 
Díky projektu vznikla čtyři pracovní místa mj. 
psychologa a klinického logopeda. Byla revita-
lizovaná i zahrada, přiléhající k Dětskému reha-
bilitačnímu centru, vybavena je novými hracími 
prvky, určenými pro zábavu a rehabilitaci dětí.

„Věříme, že komplex nových služeb, které 
postupně zavádíme a které navazují na do-
savadní zdravotní služby poskytované v Dět-
ském rehabilitačním centru, přispějí nejen 
ke zlepšení zdravotní péče o dětské klienty, 
ale přispějí i ke kvalitnějšímu životu rodin 
postižených dětí,“  řekla Rut Svobodová,  ře-
ditelka Centra dětských odborných zdravot-
nických  služeb  Brno,  p.o.,  pod  které  nové 
Centrum pomoci patří.
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Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci té-
měř 15 milionů korun při celkové investici 
téměř 16,5 milionů korun. Zeptali jsme 
se paní lenky Hýbnerové,  manažerky 
projektu, co všechno bylo díky dotaci vy-
budováno, komu a proč bude nový dům 
sloužit.

Paní Hýbnerová, představte nám pro-
sím občanské sdružení Magdalenium, 

které celý projekt zastřešuje a reali-
zuje. 
Občanské  sdružení Magdalenium vzniklo 
v roce 1997. Prvním realizovaným projek-
tem  bylo  vytvoření  chráněného  bydlení 
a resocializačního programu pro ženy, se 
kterými bylo obchodováno. V  roce 2001 
se začal v městě Brně objevovat problém 
týraných žen. Ženám bylo k dispozici po-
radenské zázemí neziskového sektoru, ale 
chyběl  významný  článek  pomoci  formou 
chráněného bydlení na neveřejné adrese. 
O.s. Magdalenium na poptávku zareago-
valo a v září 2001 zprovoznilo první azylo-
vý dům – zařízení Helena pro týrané ženy. 
Nevýhodou  azylového  domu  –  zařízení 
Helena je jeho malá kapacita, která před-
stavuje 10 lůžek. Desetiletá realizace soci-
ální služby azylový dům – zařízení Helena, 
který  je  určen  pouze  obětem  domácího 
násilí,  ukázala,  že  pobytová  služba  pro 

oběti domácího násilí je v Jihomoravském 
kraji nezbytná. Počet odmítnutých žadate-
lek z nedostatečných kapacitních důvodů 
Azylového domu – zařízení Helena dosáhl 
v období 1. 1. 2009–31. 12. 2011 počtu 
244 zájemkyň, přičemž celková vytíženost 
azylového  domu  činila  96  %.  O.s.  Mag-
dalenium  již  dlouhodobě  monitorovalo 
nedostatečnou kapacitu služby a reflekto-
valo na potřeby zájemců otevřením nové-
ho Azylového domu – Magdalenium, a to 
k 1. 9. 2011. 

V rámci projektu jste vybudovali nový 
azylový dům v Brně. Řekněte nám pro-
sím konkrétně, co všechno vzniklo? 
Díky investičnímu projektu Azylový dům – 
Magdalenium se podařilo zakoupit objekt, 
který splňoval podmínky pro potřeby obě-
tí  domácího  násilí.  Efektivní  rekonstrukcí 
se docílilo vytvoření 9 pokojů pro uživatel-

AZYlOVý dŮM MAgdAleNIUM
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ky sociální služby. Dva pokoje byly vybave-
ny plně funkční kuchyňkou a vlastním so-
ciálním zázemím, přičemž jeden z pokojů 
splňuje kritérium bezbariérového bydlení. 
Ostatní pokoje jsou vybaveny kuchyňský-
mi  koutky.  Maminkám  s  dětmi  je  k  dis-
pozici  i  nezbytná  zahrada  a  společenská 
místnost pro  vzájemné naplnění  volného 
času.  Technické  zázemí  azylového  domu 
skýtá také moderní prádelnu a dostatečné 
skladové prostory.

Pro koho je azylový dům určen a jak 
moc je tato služba žádaná? 
Azylový  dům  je  určen  pouze  stejnorodé 
skupině uživatelek, a to obětem domácí-
ho násilí. Jsou zde ubytovány ženy bezdět-
né i s dětmi z celé ČR. Poptávka po službě 
o.s.  Magdalenium  je  vysoká,  ročně  jsme 
byli  nuceni  odmítat  80–90  zájemkyň 
o ubytování. Od 1. 9. 2011 jsme již v no-
vém Azylovém domě – Magdalenium uby-
tovali 13 žen a 15 dětí. Kapacita Azylové-
ho domu – Magdalenium činí 27 lůžek.

Azylový dům zajišťuje pouze uby-
tování nebo zde najdou obyvatelky 
domu i další pomoc? 
Cílem  o.s.  Magdalenium  není  poskytovat 
týraným ženám pouhé ubytování. Bezpeč-
né ubytování je sice nezbytné pro celkovou 
fyzickou a psychickou stabilizaci žen a dětí, 
ale zároveň  je základním pilířem pro další 
nezbytné  služby, bez kterých by ženy ne-
mohly  zdárně  patologii  domácího  násilí 
zvládnout.  O.s.  Magdalenium  se  již  dlou-
hodobě snaží za podpory Nadačních fondů 
a drobných dárců každoročně poskytovat 
minimálně právní a psychologické konzul-
tace.  Dle  množství  finančních  prostředků 
pak realizujeme další aktivity, např. skupi-
nové  psychoterapie  (probíhaly  cca  pět  let 
po sobě) a v loňském roce jsme zkusili reali-
zovat velmi úspěšný Terapeutický program 
pro týrané matky s dětmi. Překvapilo nás, 
že za necelých pět měsíců program využilo 
opakovaně 15 matek a 13 dětí. Maminky 
s dětmi absolvovaly celkem 112 intervencí.
Nezbytností kvalitní práce s oběťmi domá-
cího násilí  je  sociální poradenství zaměře-
né především na specifickou problematiku 
domácího násilí. Vytváření bezpečnostních 
plánů,  mapování  rizika  a  intenzity  pro-
běhlého  násilí,  zajištění  odborné  lékařské 
či psychiatrické péče. Spolupráce s OSPO-
Dy a orgány činnými v trestním řízení. So-
ciální pracovnice jsou připraveny v případě 
potřeby  poskytnout  bezpečné  doprovody 
na příslušné zainteresované instituce.
V  rámci  ubytování  v  azylových  domech 
máme  smluvně  zajištěnou  dobrovolnou 
pracovnici s pejskem Baxí, kteří velmi rádi 
docházejí v pravidelných intervalech, pře-

devším  potěšit  děti  formou  tzv.  caniste-
rapie. Další dobrovolná pracovnice  je ná-
pomocna maminkám k řešení výchovných 
obtíží  a  přípravě  dětí  do  školy.  V  rámci 
spolupráce s mateřským centrem Kuřátka 
a drobných dárců každoročně obnovuje-
me bezplatný šatník a materiální výpomoc 
v azylových domech o.s. Magdalenium. 

Jaké jsou první ohlasy obyvatelek 
domu a jak vidíte projekt vy? Vydařil 
se dle vašich představ? 
První  ohlasy  uživatelek  a  dětí  jsou  velice 
pozitivní.  Azylový  dům  –  Magdalenium 
jim  skýtá  nezbytné  bezpečí  a  moderní 
technické  zázemí  pro  překonání  těžké 
životní  situace.  Investiční  projekt  naplnil 
očekávání  o.s.  Magdalenium,  ale  přede-
vším  je  nezbytným  článkem  v  síti  sociál-
ních služeb pro oběti domácího násilí.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám 
i vašim obyvatelkám mnoho pozitivních 
chvil ve vašich snahách a činnostech.

PředSTAVUJeMe  
PROJeKTY
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ROZŠířeNí BĚžeCKýCH TRAS  
NA NOVOMĚSTSKU

PředSTAVUJeMe  
PROJeKTY

Projekt  získal  z  ROP  Jihovýchod  dotaci 
69 milionů korun při celkové investici více 
než  84  milionů  korun.  Zeptali jsme se 
Mgr. Jiřího Hamzy, manažera projektu, 
co nového mohou nejen milovníci běžek 
na Novoměstsku využívat.

Pane Hamzo, představte nám prosím 
motivy, které Vás vedly k přípravě to-
hoto projektu.
Nové  Město  na  Moravě  je  velmi  známé 
středisko  zimních  a  letních  sportů,  kde 
se  každoročně  pořádá  Zlatá  lyže  a  Svě-
tový  pohár  v  běžeckém  lyžování.  Lokali-
ta běžeckých tras se nachází v Chráněné 
krajinné  oblasti  Žďárské  vrchy.  Turistické 
trasy v současnosti dosahují délky 100 km 
a  prochází  přes  území  více  než  dvaceti 
obcí.  Projekt  propojil  všechny  doposud 
existující  běžecké  trasy  na  Novoměstsku 
tak, aby turisté nikde nemuseli přecházet 
silnice  a  riskovat  případné  zranění.  Dále 

šlo  o  modernizaci  zasněžovacího  systé-
mu  novými  technologiemi  pro  zasněžo-
vání a osvětlení tras, aby se daly využívat 
i v nočních hodinách. 

Jaká je délka nových tras a kudy vedou? 
V obou směrech dohromady je délka trasy 
3,8 kilometrů a šířka nové tratě je 7 met-
rů. Trasy vedou lesem vedle Harusova kop-
ce a pod silnicí od Nového Města na Vla-
chovice,  kde  jsou  dva  tubusy  o  velikosti 
52 a 56 metrů, které spojují staré a nové 
tratě a jsou uzpůsobeny pro průjezd rolby 
pro úpravu tratí. 

Jaká zařízení byla díky projektu na-
koupena a k čemu slouží? 
Byl zakoupen kompletní zasněžovací  sys-
tém včetně rozvodů vody pro zasněžová-
ní tratí, což umožní provozování tratí i při 
špatných sněhových podmínkách. Poříze-
no bylo 22 sněžných kanonů, které zajistí 
rovnoměrné  zasněžení.  Dále  byl  posílen 
výkon  technologického  zázemí  ve  stáva-
jící  čerpací  stanici.  Tratě  jsou  kompletně 
nasvíceny  94  stožárovými  lampami.  Pro 
spojení nových a  již  existujících  tratí byly 
vybudovány dva tubosidery. 

Jaké nové prvky, zlepšení, mohou 
na trasách běžkaři očekávat? 
Běžkařům  projekt  přinesl  samozřejmě 
prodloužení  běžeckých  tratí,  zlepšila  se 
šířka  a  profil  tratí.  Tratě  jsou  nyní  osvět-
lovány a zasněžovány. Tím vším se zvýšila 
hlavně bezpečnost  všech běžkařů  a díky 
pořízeným prvkům se prodloužila lyžařská 
sezóna. Pro pohodlnou dopravu běžkařů 

do Nového Města na Moravě a zpět bylo 
vybudováno nové parkoviště. 

Trasy slouží pouze v zimní sezóně? 
A jsou dnes již v provozu?
Tratě jsou již v provozu a vzhledem k po-
užitým  technologiím  budeme  schopni 
udržovat sníh až do dubna. Na stránkách 
http:/lyzovani.nmnm.cz  se  dozvíte  další 
informace o trasách a běžkaření na Novo-
městsku, jsou zde mapy a webové kame-
ry.  Před  výjezdem  doporučuji  podívat  se 
sem na aktuální informace o počasí, sjízd-
nosti a úpravách tras.

Děkujeme za rozhovor.

Běžecká trasa u Nového Města na Moravě.

Vybudovaný tubosider.

RedAKCe
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Kateřina Dobešová, Martina Močubová 
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