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HLAVNÍuĚsro PRAHA
,. MAGlsTRÁT HLAVNítto ttltĚsrn pRAHY

., lng. Martin Trnka

' Ředitel Magistrátu hlavního měSta Prahy

Y Praze dne 4. listoPadu 2011
Č1. : s-lrnuP 942023/20II

Yážený pane Rejmane,

k Vašemu dopisu ze dne 2O. zíňi2011 Vám sděluji, že oceňuji Váš zájem a sdílím Váš nazor

na nutnost ,iiránijednacích ťtzeni bez uveřejnění s velkým rozmyslem. Uřad pro ochranu

hospodářské soutěie, jakožro kontrolní orgán na úseku zadáváni veřejných zakinek, j1ž

'nnóhok 
áte vyslovil, že ustanovení $ 23 zákonaé. L371200ó sb., o veřejných zakázkách,ve

zněni pozdějších předpisů, kÍeré stanoví skutkové podstaty situací, kdy lze toto řízení využit,

musí bfi vykládáno restriktivně-

Ve Vašem dopise je naznačena či uvedenaÍada skutkoých okolností, kt9ré se vztahují

kzadáváni veiejné'zakázky jiným veřejným zadavate\em _ městskou částí hl. m. Prahy.

Z pÍilohVašehó dopisu ,aíoien ryplývá, ie nasta|á situace se stala předmětem prověřování

,, prirlušné městské čá sti a náaor na ní byl zjišťován i u organů státní správy. -J*o 
primátor

subjektu odlišného od zadavatele této veřejné zakéuky se necítím bý příslušný k tomu,

atyctr poskytova| na základé podaných informací svůj právni názor k postupu jiného

veÍejnéiro zádavate1e, než je hlavní m8sto Praha. Podle mého néaoruje nutno respektovat

posta,reni orgánů, které jsóu příslušné ke kontrole veřejnýc.h ,akázeky a."l' j"k jej stanoví

prixniřád Čěské republiky, těóy zejménaprávé postavení Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže, kteqý může podai autoritativní ýklad zákona a po zjištění skutkové situace jej na

tuto situaci aplikovat.

Děkuji Vám mnohokráte rcvnéž za Yáš zájem projevený o zadáváni veřejných zakázek

v prostředí hlavního města Prahy' Hlavní město Praha se snaží optimalizovat proces

,idirrirni zakázek a postupně prověřuje zakázky, které mohou být spornými. Snahu o

zefektivněni zadixáttt veřejnýctrzakázeklze rovněž ilustrovat i nově přijatou protikorupční

strategií hl. m. Prahy. Ač je v prostředí hlavního města Prahy nastaven mechanismus

kontňy veřejných zákázek,- velmi ocením, pokud mi poskytnete veškeré Vám dostupné

indicie o případných pochybeních společnosti ZAVoS při administraci veřejných zakiuek
zadixanýóh í't. -. Práhou,- pokud t5rto jsou Vám takové indicie známy. Přispějete tak k mé

snaze o zkvalitnění systému zaditvániveřejných zakiuek.

Předem děkuji
m.Praze.

S pozdravem

za pÍipadnou spolupráci pÍi zkvalitňováni zadátvání veřejných zakázek v hl'

Yáůený pan
Martin Rejman
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