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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
140/106/2020/Z

Vyřizuje/linka
Ing. Tereza Veselá / 297

Praha
11. 1. 2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 15. 12. 2020 prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu městské
části Praha 4 pod označením „Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.“ Vaše podání,
které eviduje pod čj. 140/106/2020, v rámci kterého žádáte o poskytnutí informace dle InfZ v přesném
znění žádosti:
„žádám o poskytnutí informací ohledně zajišťování služeb údržby zeleně a provádění úklidových prací
na území Městské části Praha 4, které by měly být v působnosti Odboru životního prostředí a dopravy:
a)

Které subjekty byly osloveny s výzvou k podání nabídky pro účast ve výběrovém řízení na
dodavatele veřejné zakázky Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich
umístěných na území Městské části Praha 4, zadávané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění
a evidované pod č. VZP/20/062 (dále jen „Výběrové řízení VZP/20/062“)? Proč byly osloveny
právě tyto subjekty?

b)

Jaká byla kritéria výběru dodavatele pro Výběrové řízení VZP/20/062?

c)

Který subjekt v současné době pro Městskou část Praha 4 skutečně poskytuje služby údržby
zeleně a ostatních ploch a zajišťuje také provádění úklidových prací daných ploch na území
Městské části Praha 4?

d)

Dle odůvodnění užití formy JŘBU pro Výběrové řízení VZP/20/062 má současný poskytovatel
služeb poskytovat do doby „než bude vybrán nový poskytovatel v rámci zadávacího řízení (užší
řízení) dle zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, které bylo zahájeno dne 11. 9. 2020 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (uveřejněno
dne 14. 9. 2020 pod evid. č. Z2020-032136) a které si vyžádá delší časovou náročnost“.
S ohledem na účelovou snahu Městské části Praha 4 o zrušení předmětného zadávacího řízení
na řádného poskytovatele předmětných služeb, jaký je očekávaný další postup Městské části
Praha 4 – hodlá neprodleně vypsat nové zadávací řízení pro výběr řádného dodavatele
předmětných služeb? Pokud ano, v jakém časovém horizontu lze uvedené očekávat? V případě
negativní odpovědi na předchozí otázku, je si Městská část Praha 2 vědoma nezákonnosti svého
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postupu v souvislosti se zrušením zadávacího řízení, zahájeného dne 11. 9. 2020 č. Z2020032136?
Z jakého důvodu je změna pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů nad
3,5t a 6t do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů, kdy tato je na základě usnesení Rady hl.
m. Prahy č. 2536 s účinností od 1. 7. 2021 podmíněna splněním emisní normy EURO 6
považována za důvod pro zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d ZZVZ, pokud
příslušné zadávací podmínky, Konkrétně Část 2 – návrh smlouvy v čl. 11 odst. 11.6. výslovně
uvádí „V případě, že budou na základě Závazných předpisů zpřísněny požadavky na emisní
limity (na celém či na části území Městské části), je Poskytovatel povinen nejpozději od data
účinnosti takového obecně závazného právního předpisu využívat k plnění předmětu veřejné
zakázky na příslušném území vozidla splňující takto stanovené nové emisní limity?“
(dále jen „žádost“)
e)

Vzhledem k tomu, že si vyřízení Vaší žádosti vyžádalo konzultaci mezi dvěma nebo více složkami
povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, prodloužil povinný subjekt
dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti o 10 dní. O této skutečnosti
Vás povinný subjekt informoval prostřednictvím e-mailu dne 30. 12. 2020.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, Vám na základě informací a podkladů předaných Odborem životního prostřední a dopravy Úřadu
městské části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující:
Ad a) Osloveny byly následující subjekty:
- Pražské služby, a.s. se sídlem Pod Šancemi 444/1 Praha 9 IČO:60194120,
- CENTRA, a.s. se sídlem Na Zatlance 1350/13 Praha 5 IČO:18628966,
- Sadovnická a zahradnický servis, s.r.o. se sídlem Ruzyňská 209/8 Praha 6 IČO:27404862.
Námi oslovené firmy dlouhodobě zajišťují na území hlavního města Prahy služby, které byly
předmětem veřejné zakázky. Z hlediska rozsahu a povahy jejich činností, které lze ověřit
u zadavatelů, nebo prostřednictvím platformy registru smluv, bylo zřejmé, že oslovené firmy
jsou schopny tento objem a rozsah prací v časové tísni zajistit.
Ad b) Základním hodnoticím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky byla ekonomická
výhodnost. V rámci ekonomické výhodnosti zadavatel hodnotil nejnižší nabídkovou cenu
včetně DPH. Dodavatelé byli povinni prokázat základní způsobilost a profesní způsobilost
dle ustanovení § 74 a 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „zákon“), přičemž zde připomínáme, že byly osloveny pouze subjekty, u kterých měl
zadavatel ověřeno, že budou schopny požadované služby splnit.
Ad c) Pražské služby, a.s., se sídlem Pod šancemi 444/1, Praha 9, IČO: 60194120.
Ad d) Úvodem rozhodně odmítáme Vámi uvedené nařčení, že zadávací řízení, vedené v užším řízení
dle ustanovení § 58 zákona, bylo zrušeno účelově. Městská část Praha 4 vždy přistupuje
při zadávání veřejných zakázek odpovědně s péčí řádného hospodáře. Předmětné zadávací
řízení bylo zrušeno s ohledem na přijetí usnesení Rady hl. m. Prahy ve věci změny pravidel
pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních
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automobilů (dále jen „EURO 6“). EURO 6 a s ní související dopady nejsou zohledněny
v zadávací dokumentaci, přičemž se tímto zásadně mění podmínky pro zadání předmětné
veřejné zakázky. Tato pravidla nebyla dopředu městským částem vůbec avizována,
a tudíž při stanovování požadavků na kvalifikaci dodavatelů nebylo možné tato pravidla
zohlednit. Přijetí EURO 6 je tak zásadní skutečností, která zadavatele postavila před otázku,
zda má odpovídajícím způsobem v zadávacích podmínkách dostatečně podrobně zapracováno
zohlednění dopadů emisních limitů ve vztahu k plnění veřejné zakázky. Zadavatel došel
k závěru, že zadávací podmínky zrušeného zadávacího řízení zadavateli dávají velmi omezený
prostor k tomu, aby mohl kontrolovat splnění emisních podmínek dle platných a účinných
norem, ani případných norem budoucích. Úprava zadávacích podmínek s ohledem na výše
uvedené a s ohledem i k emisním normám aktuálně platným z hlediska odpovědného
environmentálního zadávání veřejných zakázek bude zohledněna v nyní již připravovaném
novém zadávacím řízení, které z důvodu stále běžících procesních lhůt dle zákona zrušeného
zadávacího řízení není ještě možné v tuto chvíli zahájit.
Ad e) Kromě zdůvodnění uvedeného v předchozím bodě sdělujeme, že od 1. 1. 2021 platí povinnost
v rámci plnění zakázky uplatňovat principy environmentálně odpovědného zadávání.
Jakkoli uvedené ustanovení nabylo účinnosti po zahájení zadávacího řízení, environmentálně
odpovědný přístup je nepochybně nezbytné důsledně implementovat i pro plnění nyní zadávané
zakázky, která je dlouhodobé povahy a je namístě, aby zadavatel environmentální hlediska
podřídil podrobnější úpravě. Nelze tudíž v daném ohledu spoléhat pouze na obecné ustanovení
v návrhu smlouvy ukládající dodavateli povinnost respektovat při plnění zakázky obecně
závazné předpisy. To by znamenalo, že zadavatel zcela rezignuje na proaktivní roli
při stanovování parametrů a podmínek plnění zakázky a je nucen de facto čekat,
zda se v daném ohledu v rámci plnění vyskytne či nevyskytne problém. V případě
environmentálních aspektů a zejména plnění emisních norem, tato obecná regulace není
dostatečná. Přechod na normu EURO 6 je momentem, který vyžaduje podrobnější úpravu,
vedle environmentální politiky také s ohledem na bezproblémové plnění zakázky (tak, aby měl
zadavatel možnost kontroly připravenosti dodavatele na plnění této normy v okamžiku nabytí
její účinnosti a neocitl se v daném okamžiku v situaci, kdy bude ohroženo plnění zakázky).
Po podání žádostí o účast zákon neumožňuje měnit zadávací podmínky či v daném typu
zadávacího řízení jednat o smlouvě, proto zadavatel rozhodl o zrušení předmětného zadávacího
řízení.

S pozdravem
Ing. Tereza Veselá
Referent Oddělení veřejného práva
Odbor kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
Doručuje se:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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