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Hlavní město Praha, zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany 
prostředí MHMP, jako zadavatel veřejné zakázky „Provozování sběrného dvora na území 
správních obvodů Praha 5 a Praha 13“ (otevřené řízení bylo zveřejněného dne 29.1.2016  ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 631133), poskytuje v souladu s § 49 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dodatečnou informaci 
k zadávací dokumentaci uveřejněné dne 29.1.2016 na Profilu zadavatele. 
 
Dotaz: 
V zadávací dokumentaci Veřejné zakázky je v čl. IV. bodu 2. uvedeno: „Celková maximální a 
nepřekročitelná cena za poskytování služby, kterou je Město oprávněno po dobu trvání této 
Smlouvy Provozovateli zaplatit, činí (doplní uchazeč) Kč bez DPH v souladu s Přílohou č. 4 této 
smlouvy.“  
V příloze č. 4 zadávací dokumentace – Rozpisu jednotkových cen za další nakládání s odpady 
Provozovatele je pak uvedeno, že jednotková cena zahrnuje mimo jiné poplatky za uložení 
odpadu na skládku. Tento poplatek se však mění v čase, aktuální je stanoven v příloze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na připravovaný nový zákon 
o odpadech se dá již v roce 2017 očekávat změna těchto poplatků. 
Jak zadavatel hodlá zohlednit tuto skutečnost? Počítá zadavatel s možnou budoucí změnou 
smlouvy spočívající ve změně ceny po promítnutí změny výše poplatků za uložení odpadu na 
skládku? V zadávací dokumentaci není možnost této budoucí změny smlouvy uvedena. Nezvažuje 
zadavatel případně možnost výpovědi smlouvy ze strany Provozovatele? 
 
Odpověď: 
V zadávací dokumentaci je stanoveno, že cena za poskytování služby činí takovou částku, kterou 
doplní sám uchazeč. Předpokládá se, že uchazeč tuto částku určí podle své nejlepší úvahy tak, 
aby nejen zahrnovala veškeré jeho náklady nezbytně vznikající při plnění veřejné zakázky, ale 
také přiměřený zisk, dosahovaný po celou dobu plnění veřejné zakázky, tedy i po případném 
zvýšení poplatků za uložení odpadu na skládku. 

Pokud by zadavatel připustil jakékoliv zohlednění případného zvýšení těchto poplatků ve vztahu 
k vítěznému uchazeči, a to už po uzavření smlouvy, znamenalo by to změnu zadávacích 
podmínek a tím porušení zásady rovného zacházení dle § 6 odst. 1 zákona o veřejných 
zakázkách. 

Z toho vyplývá, že možnost změny smlouvy ze strany Provozovatele po případné změně sazby 
poplatků za uložení odpadu na skládku se nepřipouští. Naproti tomu výpověď smlouvy je  
v obecné rovině vždy přípustná. 

S pozdravem 
 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský  
ředitel odboru ochrany prostředí 
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