
  Z á p i s  RM č. 73/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 8. listopadu 2017 

(středa) od 16:00 hod. v malé zasedací místnosti administrativní budovy 

radnice II. na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 80 Sedlčany 

 

 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 6 radních, počet jednajících 

radních se v průběhu zasedání, a to až do jeho konce, nezměnil. 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, starosta města, pro plnění dalších úkolů. 

▪ na část jednání (počátek): -.  

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, Mgr. Pavel Pína. 

Přizvaní hosté: -.  

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost v administrativní budově II. městské radnice na adrese objektu Sedlčany, 

nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 80 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 17:50 hod.  

 

 

Program jednání:  

V pořadí sedmdesáté třetí (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

a zároveň dvacáté druhé v roce 2017 zahájil s pověřením pana Ing. Jiřího Buriana, starosty 

města Sedlčany, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, a to v čase 16:00 hod. 

 

Jednání RM bylo svoláno jako mimořádné (svolal jej pan starosta) ve vztahu k dlouhodobému 

plánu zasedání RM, kterého nejbližší plánovaný termín je stanoven na příští týden ve středu 

dne 15. listopadu 2017. 

 

Pan místostarosta jednání RM řídil po celou dobu jeho trvání. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť 

je v době zahájení na dnešním jednání RM přítomno šest radních z celkového počtu sedmi. 

Nepřítomný pan starosta je řádně omluven.  

 

Následně se pan místostarosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního 

jednání RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury a Jednacího 

řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 

Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, níže 

uvedený a připravený program.  



 

 

Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 

sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program nebyl radními 

nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  

Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany podle plánu tematických celků 

projednávat je „Opakovaný výběr uchazeče o realizaci stavební akce Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“.  

Předsedající konstatoval, že program mimořádného jednání RM byl sestaven zejména 

s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, přípravu a administraci procesů.  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. listopadu 2017 

Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

zasedání RM, které se konalo dne 1. listopadu 2017, bylo provedeno formou přednesení stručné 

zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím 

k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) 

připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí 

a činností ostatních.  

 

Na minulém zasedání Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-

1195/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 

Sedlčany ze dne 18. října 2017 (RM č. 71/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1196/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu přednesenou panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic 

na Městském úřadu Sedlčany, ve věci územního a stavebního rozvoje města Sedlčany se 

zaměřením na stav finančního plnění dle schváleného rozpočtu a věcného plnění dle smluvních 

ujednání akcí investiční a stavební povahy pro rok 2017 k datu 31. října 2017, která byla 

sestavena z iniciativy pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, a to v obvyklém 

formátu pro jednání Rady města Sedlčany. 

K podané Zprávě nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly, čímž plnění dřívějších 

rozhodnutí není dotčeno. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1197/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na stavbu veřejného 

osvětlení v lokalitě městské zástavby Sedlčany, ulice Pod Cihelným vrchem a schválila 

realizaci prací subjektem REMONT Šerák, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. 

p. 349, 264 01 Sedlčany; IČ 62955365. Nabídková cena činí 170.282,00 Kč bez DPH; DPH 

(21 %) činí 35.759,22 Kč, tj. cena s DPH činí 206.041,22 Kč. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1198/2014-2018, vzala 

na vědomí, a to bez závažných připomínek, Zprávu z kontrolního dne č. 23 konaného 30. října 

2017 k investiční akci stavební povahy – „Služebna Městské policie Sedlčany“, přednesenou 

panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic, doplněnou o informace 



 

 

k předpokládaným nákladům na stěhování pracoviště Městské policie Sedlčany do budovy 

nové služebny.  

K podané Zprávě nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly, čímž plnění dřívějších 

rozhodnutí není dotčeno. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1199/2014-2018, schválila 

předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, resp. „Plán inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2017“, a to včetně složení 

Hlavní inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude 

zahájena dne 1. prosince 2017 a ukončena nejpozději ke dni 31. ledna 2018 (vizte Přílohu č. 3, 

která je nedílnou součástí Zápisu č. 72/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017). 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1200/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na základě Žádosti Zemědělské společnosti 

Kosova Hora, a. s., řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města 

Sedlčany týkající se prodeje pozemku parc. č. 1547/4, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže v ulici Jateční u Městských 

jatek Sedlčany). 

Rada města Sedlčany s ohledem na skutečnost, že výše uvedený pozemek parc. č. 1547/4 je 

zastavěn stavbou v evidenci katastru nemovitostí označenou „průmyslový objekt“, tj. stavba 

bez č. p. / č. ev. ve vlastnictví Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v rámci narovnání majetkových vztahů byl pozemek 

odprodán vlastníkovi objektu za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 

34.000,00 Kč. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1201/2014-2018, schválila 

podání následujících Žádostí o převod pozemků z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, které se nacházejí v k. ú. a obci Sedlčany a převážně tvoří veřejné 

prostranství (lokalita Sedlčany, Jižní sídliště):  

a) Žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků parc. č. 655/3, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití zeleň, které se nacházejí v areálu Odloučeného pracoviště Mateřské školy 

Sedlčany, resp. pod budovou školy na adrese Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 

Sedlčany;  

b) Žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků parc. č. 613/1, parc. č. 613/7, 

parc. č. 657/3, parc. č. 658/1 a parc. č. 659/6, vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, které se nacházejí v místních komunikacích 

a částečně zasahují do veřejné zeleně v uvedené lokalitě v sousedství ulic Víta 

Nejedlého a Sokolovské. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1202/2014-2018, doporučila 

schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej bytu velikostní kategorie 2+1, který je umístěn 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. 

patro o výměře 56,00 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 

650.000,00 Kč.  

Úkoly v plnění. 

 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1203/2014-2018, schválila 

společnou Žádost syna a jeho rodičů o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270 a § 2271 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní 

kategorii 3+1 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 

Sedlčany, který již nyní společně užívá se smluvními nájemci bytu svými rodiči. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1204/2014-2018, schválila, 

a to s odvoláním se na svůj dosavadní rovný přístup k prodeji doposud neprivatizovaných 

nájemních bytů v privatizovaných obytných domech (vizte usnesení č. RM 62-957/2014-2018, 

RM 66-1070/2014-2018), aby s žadatelem o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 15/V. 

patro o výměře 77,30 m2) na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 

264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které bude smluvnímu nájemníkovi 

prodán uvedený byt za cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 354.270,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1205/2014-2018, schválila 

prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka 

č. 12/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. od 1. října 2017 do 31. prosince 2017. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1206/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 8/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2017 o částku ve výši 312,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 

176.926,00 tis. Kč; výdaje činí celkem 175.832,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených 

rozpočtových změn je přebytkový částkou 1.094,00 tis. Kč. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1207/2014-2018, vyslovila 

souhlas s využitím prostředků Fondu investic, který je tvořen Školní jídelnou 2. základní školy 

Sedlčany, příspěvkovou organizací, ve výši čerpání částky 183.373,00 Kč za účelem nákupu 

ohřívače vody (objem akumulační nádrže 1000 l) a jeho instalace do teplovodní soustavy 

pro zajištění zásobování teplou vodou provozu žadatele a současně objektu 2. základní školy – 

Školy Propojení Sedlčany, a to na základě akceptované nabídky, učiněné firmou František 

Skalický; IČ 14460742. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1208/2014-2018, vyslovila 

souhlas s vyřazením a ekologickou likvidací hmotného movitého majetku evidovaného 

2. základní školou – Školou Propojení Sedlčany (videokamera JVC AX800 č. 15060329; inv. 

č. INV09 a hudební nástroj YAMAHA PSR 420 č. 9019160; inv. č.  INV10), které jsou 

zastaralé, opotřebené a podle vyjádření přizvaných expertů neopravitelné. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1209/2014-2018, doporučila 

schválit Zastupitelstvu města Sedlčany nově sestavený Plán odpadového hospodářství města 



 

 

Sedlčany (Plán odpadového hospodářství původce) na období do konce roku 2026 a zároveň 

ukončit závaznost dřívějšího Plánu odpadového hospodářství původce a následně zveřejnit jeho 

obsah v elektronické podobě na www stránkách města Sedlčany.  

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1210/2014-2018, schválila nově 

sestavené návrhy platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany, a to Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, Městského muzea Sedlčany, Městské 

knihovny Sedlčany, Sportovních areálů Sedlčany, 1. základní školy Sedlčany, 2. základní školy 

– Školy Propojení Sedlčany, Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany, Školní jídelny 

2. základní školy Sedlčany, Základní umělecké školy Sedlčany a Mateřské školy Sedlčany. 

Rada města Sedlčany ve svém rozhodnutí postupuje podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 1. listopadu 

2017. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1211/2014-2018, schválila 

mimořádné pololetní odměny pro jednatele obchodních společností, ředitele příspěvkových 

organizací, založených, respektive zřízených městem Sedlčany, dále peněžní dar starostovi 

a místostarostovi města Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zásad uvedených v přípise 

návrhu mimořádných odměn za druhé pololetí roku 2017 ze dne 1. listopadu 2017. Odměny 

budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc říjen 2017. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1212/2014-2018, schválila návrh 

Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 

nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-

0188/SOC/2017/2, a to ze zdrojů Středočeského kraje. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 72-1213/2014-2018, schválila návrh 

programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany a navrhovaný termín pro svolání 

veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční dne 11. prosince 2017 

v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany. 

Úkoly v plnění. 

 

K podané zprávě o plnění usnesení a úkolů z nich vyplývajících, nebyly definovány 

a vysloveny žádné další úkoly, a to nad rámec vydaných usnesení. 

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádných dalších 

specifických a souvisejících nových úkolů, které by měly dopad k jednotlivým útvarům 

Městského úřadu Sedlčany a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení, zajištění 

kontroly či zpětné vazby směrem k RM nebo k předem určenému subjektu. Vzhledem k tomu, 

že zasedání RM je činěno v periodě jednoho týdne, jsou úkoly vyplývající pro výkonnou složku 

Městského úřadu Sedlčany z jednotlivých usnesení ve stavu plnění a nejsou doposud 

uspokojivě uzavřeny.  

 

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=316/2016%20Sb.


 

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Diskutovány byly informace o podrobnostech plnění přijatých a rozpracovaných úkolů 

i doplňující informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 1. listopadu 2017 (RM č. 72/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1214/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   

 

2.1 Opakovaný výběr uchazeče o realizaci stavební akce Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany 
Rada města Sedlčany obdržela informace ve výše uvedené záležitosti, původem především 

od hodnotící komise, a to především o podaných nabídkách na uvedenou veřejnou zakázku 

a další doplňující informace původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic.  

Rada města Sedlčany byla především seznámena s obsahem níže uvedených dokumentů, které 

byly komentovány. 

 

Protokol o 4. a 5. jednání hodnotící komise pověřené zadavatelem v souladu s ustanovením 

§ 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona 

č. 147/2017 Sb., (dále jen „zákon“), k posouzení žádostí o účast, k otevíráním nabídek, 

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, k hodnocení nabídek a k provádění 

s tím přímo souvisejících úkonů podle zákona včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové 

ceny (dále jen „komise“) v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem 

akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, 

zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona 

postupem podle části čtvrté zákona obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností 

od 02. 06. 2017; oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761. 

 

VEŘEJNÝ ZADAVATEL: 

název:  Město Sedlčany 

sídlo:  nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany 

IČ:   00243272 

právní forma: územní samosprávný celek 

zastoupené: Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

 

Komise se sešla dne 24. října 2017 v čase 10:00 hod. na svém 4. jednání, vztahujícímu se 

k posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“) dle § 113 odst. 1 zákona 

a dne 3. listopadu 2017 v 10:00 hod. na svém 5. jednání, vztahujícímu se k posouzení 

vyžádaných a v řádné lhůtě zadavateli doručených písemných zdůvodnění způsobu stanovení 



 

 

MNNC dle § 113 odst. 6 zákona v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) 

zákona postupem podle části čtvrté zákona obdobně, z něhož pořídila tento Protokol. 

 

Složení komise 

Na 4. i 5. jednání komise se dostavili:  

1. člen (jméno příjmení): Ing. Jiří Burian 

2. člen (jméno příjmení): Ing. Vojtěch Hlaváček 

3. člen (jméno příjmení): Ing. Tomáš Langer (zvolen jako předseda) 

4. člen (jméno příjmení): Mgr. Hynek Fajmon 

5. člen (jméno příjmení): Ing. Martin Havel 

6. člen (jméno příjmení): Ing. Jan Hárovník 

7. člen (jméno příjmení): Tomáš Korálek 

Komise se vždy sešla v počtu 7 členů, což je 100 % členů komise. 

 

Náplň čtvrtého jednání komise dne 24. října 2017 

Předmětem činnosti komise v rámci jejího čtvrtého jednání bylo posouzení MNNC dle § 113 

odst. 1 zákona. K tomuto posouzení byl na základě pověření uděleného zadavatelem, hodnotící 

komisí přizván odborník podle § 42 odst. 3 zákona, kterým je pan Pavel Málek, zpracovatel 

kontrolního rozpočtu projektanta. Mezi svým 3. a dnešním 4. jednáním komise formou 

elektronické korespondence konzultovala a prostřednictvím předsedy komise pana Ing. Tomáše 

Langera sumarizovala zpracovaná porovnání a analýzy nabídkových rozpočtů k posouzení 

MNNC. Uvedená elektronická korespondence, obsahující porovnání a analýzy nabídkových 

rozpočtů, je dokladována přílohami č. 1 až 5 tohoto Protokolu v elektronické podobě na CD. 

Kvalifikovaný rozbor nabídkových rozpočtů v příloze č. 5 tohoto protokolu, zpracovaný 

předsedou komise panem Ing. Tomášem Langerem dne 23. října 2017 na základě vyjádření 

přizvaného odborníka (porovnání nabídkových rozpočtů) jako poklad pro žádosti o písemná 

zdůvodnění způsobu stanovení MNNC, je přílohou tohoto Protokolu taktéž v listinné formě. 

Příloha č. 1 obsahuje vstupní porovnání nabídkových rozpočtů všech 4 účastníků řízení, 

zpracované panem Ing. Tomášem Langerem dne 5. října 2017 v rozsahu těchto 3 dokumentů: 

- posouzení nabídek soubory (PDF); 

- terminál porovnání nabídek (Excel); 

- položky levnější než 30 % (Excel). 

 

Příloha č. 2 obsahuje porovnání všech 4 nabídkových rozpočtů s kontrolním rozpočtem, 

zpracované přizvaným odborníkem (autor kontrolního rozpočtu projektanta) a komentované 

panem Ing. Tomášem Langerem dne 13. října 2017, v rozsahu těchto 4 dokumentů: 

- terminál Sedlčany – hodnocení Klement (Excel); 

- terminál Sedlčany – hodnocení Sládek Group (Excel); 

- terminál Sedlčany – hodnocení BAK (Excel); 

- terminál Sedlčany – hodnocení Chládek & Tintěra (Excel). 

 

Příloha č. 3 obsahuje návod na rozklad ceny položky soupisu prací, zpracovaný panem 

Ing. Tomášem Langerem dne 13. října 2017 v rozsahu 1 dokumentu „rozklad ceny pol. 

979083116R00 (JPG). 

 

Příloha č. 4 obsahuje analýzu nabídkových rozpočtů s prvními dvěma nejnižšími nabídkovými 

cenami, zpracovanou přizvaným odborníkem (autor kontrolního rozpočtu projektanta) dne 

16. října 2017 a komentované panem Ing. Tomášem Langerem dne 18. října 2017, v rozsahu 

těchto 3 dokumentů: 



 

 

- terminál Sedlčany – zpráva (PDF); 

- terminál Sedlčany – Sládek Group – levné položky (PDF); 

- terminál Sedlčany – Chládek & Tintěra – levné položky (PDF). 

 

Příloha č. 5 obsahuje kvalifikovaný rozbor nabídkových rozpočtů s prvními dvěma nejnižšími 

nabídkovými cenami, zpracovaný předsedou komise panem Ing. Tomášem Langerem dne 

23. října 2017 v rozsahu 1 dokumentu „MNNC posouzení“ (Word). 

 

S ohledem na šíři a specifika odborné problematiky posouzení MNNC na danou veřejnou 

zakázku dle § 113 odst. 1 zákona, byl komisí zvolen týmový způsob posouzení MNNC, 

kde po vzájemné argumentaci a kolektivní diskusi nad jednotlivými nabídkovými rozpočty 

a předkládanými jednotkovými nabídkovými cenami položek těchto nabídkových rozpočtů 

a na základě porovnání a analýz nabídkových rozpočtů a konzultací dle výše uvedených příloh 

č. 1 až 5 tohoto Protokolu, si komise vytvořila jednotný a koordinovaný názor na posouzení 

MNNC a jednomyslně se shodla, že zadavateli doporučí v souladu s § 113 odst. 4 zákona 

požádat účastníky zadávacího řízení s prvními dvěma nejnižšími nabídkovými cenami 

o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny položek dle 

kvalifikovaného rozboru nabídkových rozpočtů v příloze č. 5 tohoto Protokolu. 

 

Žádostí o písemná zdůvodnění MNNC předložené v nabídce pořadové číslo 3 účastníka 

zadávacího řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., 

Jana Nohy č. p. 1441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; 

společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní 

forma: akciová společnost; IČ 25606468, celková nabídková cena činí 43.928.760,00 Kč bez 

DPH. 

 

Do Protokolu byl dále zapracován následující text. 

Vážený účastníku zadávacího řízení, 

v souladu s § 113 odst. 1 zákona a v souladu s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, 

uveřejněnou na stránkách MMR ČR, zadavatel provedl před odesláním oznámení o výběru 

dodavatele posouzení nabídek účastníků řízení, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu, a to na základě kvalifikovaného rozboru cenových nabídek, zpracovaného k tomu 

pověřenou komisí a přizvaným odborníkem. 

Po posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 odst. 1 zákona Vás zadavatel tímto 

žádá v souladu s § 113 odst. 4 zákona o písemní zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně 

nízké nabídkové ceny v rozsahu položek Vašeho nabídkového rozpočtu, které dle výše 

uvedeného kvalifikovaného cenového rozboru se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky podle § 28 odst. 1 písm. o) zákona.  

V požadovaném písemném zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 

vysvětlete prosím, jakým způsobem byla stanovena cena jednotlivých a níže specifikovaných 

položek s ohledem na jejich skladbu dle kódu položek v ceníku stavebních prací, a to včetně 

režijních nákladů a zisku. Jednotlivé níže specifikované položky analyzujte (rozepište) prosím 

dle normových nákladů a v rozsahu prací kompletně popsaných zadávací dokumentací. Jedná 

se o následně uvedené položky prací, dodávek a služeb i s pokyny pro zdůvodnění jednotlivých 

položek (podbarveno žlutě): 

  

Pol. s kódem: 564841112R00 

Popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním; tloušťka po zhutnění 130 mm, která 

se nachází v části SO02;  Dopravní část v pořadí č. 24. 



 

 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564841112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 130 mm 

m2 4 046,72000 107 432999,04 

 
Skladba/Norma 

    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 305,28456 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 5,66541 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 5,66541 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 6,47475 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 12,94950 
  

044153250100R Válec vibrační vedený  VVV 3402 1.1 T Sh 2,02336 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 105,21472 
  

101531019600R Automobil kropicí  S 706 RTH-AKVE Sh 1,61869 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 64,74752 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 40,46720 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 1 159,99229 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 

Pol. s kódem: 564851111R00, popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 150 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 25. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 150 mm 

m2 3 899,12000 113 440600,56 

 
Skladba/Norma 

    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 294,14961 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 5,45877 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 5,84868 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 6,62850 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 13,64692 
  

044153250100R Válec vibrační vedený  VVV 3402 1.1 T Sh 1,94956 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 116,97360 
  

101531019600R Automobil kropicí  S 706 RTH-AKVE Sh 1,55965 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 62,38592 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 38,99120 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 1 289,63394 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 564861113R00, popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 220 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 27. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564861113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 220 mm 

m2 525,50000 165 86707,5 

 
Skladba/Norma 

    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 39,64372 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 0,94590 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 0,94590 
  



 

 

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 1,10355 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 2,31220 
  

044153250100R Válec vibrační vedený VVV 3402 1.1 T Sh 0,36785 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 23,12200 
  

101531019600R Automobil kropicí S 706 RTH-AKVE Sh 0,26275 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 8,93350 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 6,83150 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 254,92005 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 564861115R00, popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 240 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 28. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564861115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 240 mm 

m2 822,30000 180 148014 

 
Skladba/Norma 

    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 62,03431 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 1,56237 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 1,56237 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 1,80906 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 3,86481 
  

044153250100R Válec vibrační vedený VVV 3402 1.1 T Sh 0,57561 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 39,47040 
  

101531019600R Automobil kropicí S 706 RTH-AKVE Sh 0,41115 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 14,80140 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 11,51220 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 435,16116 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 979083116R00, popis: Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m, která 

se nachází v části:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 89. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 8 881,37155 140 1 243 392,02 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 714 

267,93438 

  

020272210100R Dozér s pásovým podvozkem 117 kW DZ 110 A Sh 31,64436 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 402,14275 
  

140131340100R Univerzální nosič na kol. podvozku 1,300 t Sh 107,90208 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 57,06360 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 160,81560 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 



 

 

Pol. s kódem: 597073102R00, popis: Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s 

integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, 

stavební výška 150 mm, zatížení C 250, bez spádu, která se nachází v části:  SO03  Venkovní 

dešťová kanalizace v pořadí č. 116. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
597073102R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, 

s integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm 

žlab do betonového lože, délky 1000 mm, stavební 

výška 150 mm, zatížení C 250, bez spádu 

kus 204,50000 1360 278120,00 

 
Skladba/Norma 

    

13285290R Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm t 0,20041 
  

411504R BETONÁŘ - třída 4 Nh 12,72399 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 6,46220 
  

431006R DLAŽDIČ-SILNIČÁŘ - třída 6 Nh 59,42770 
  

58922160R Beton tř. C 20/25 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1 m3 18,09825 
  

592277100R Žlab EN 1000.0, š=100 mm, l=1000 mm, h=150 mm, 

polymerbetonový, ochranná litinová hrana 

kus 214,72500 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: M220050, popis: Oživení, zkoušky, revize sdělovací techniky, která se nachází 

v části:  SO10  Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu v pořadí č. 34. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
M220050 Oživení, zkoušky, revize sdělovací techniky soubor 1,00000 7684,00 7684,00 

Poznámka: Jedná se o R-položku, ve které je obsaženo kompletní naprogramování a zprovoznění veškerých zařízení sdělovací 

a zabezpečovací techniky. 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na pracnost specialistů provádějících zkoušky a revize (hodinová 

sazba, počet hodin práce specialisty včetně režijních nákladů a zisku). 

Pol. s kódem: 005211030R, popis: Dočasná dopravní opatření, která se nachází v části:  SO10  

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu v pořadí č. 39. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
005211030R Dočasná dopravní opatření  Soubor 1,00000 260 000,00 260 000,00 

Poznámka  Jedná se o R-položku, ve které je obsaženo veškeré dočasné dopravní značení vč. zřízení a demontáže dočasných 

komunikací a autobusových zastávek 
 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na rozsah opatření během stavby dle projektové dokumentace, 

ve které je obsaženo veškeré dočasné dopravní značení vč. zřízení a demontáže dočasných komunikací a autobusových zastávek. 

 
Zároveň s tím Vás v souladu s § 113 odst. 4 písm. a) a b) zákona žádám, aby v rámci výše 

požadovaného písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jste potvrdil, že: 

a) při plnění veřejné zakázky zajistíte dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů 

a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky a 

b) že jste neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 



 

 

Pro úplnost uvádím, že pro zpracování objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny platí § 113 

odst. 5 zákona a pro posouzení objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny platí § 113 odst. 6 

zákona. 

 

Žádost o zdůvodnění MNNC předložené v nabídce pořadové číslo 4 účastníka zadávacího 

řízení Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 

společnost; IČ 62743881, celková nabídková cena činí 37.722.106,70 Kč bez DPH. 

 

Vážený účastníku zadávacího řízení, 

v souladu s § 113 odst. 1 zákona a v souladu s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, 

uveřejněnou na stránkách MMR ČR, zadavatel provedl před odesláním oznámení o výběru 

dodavatele posouzení nabídek účastníků řízení, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu, a to na základě kvalifikovaného rozboru cenových nabídek, zpracovaného k tomu 

pověřenou komisí a přizvaným odborníkem. 

Po posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 odst. 1 zákona Vás zadavatel tímto 

žádá v souladu s § 113 odst. 4 zákona o písemní zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně 

nízké nabídkové ceny v rozsahu položek Vašeho nabídkového rozpočtu, které dle výše 

uvedeného kvalifikovaného cenového rozboru se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky podle § 28 odst. 1 písm. o) zákona.  

V požadovaném písemném zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 

vysvětlete prosím, jakým způsobem byla stanovena cena jednotlivých a níže specifikovaných 

položek s ohledem na jejich skladbu dle kódu položek v ceníku stavebních prací, a to včetně 

režijních nákladů a zisku. Jednotlivé níže specifikované položky analyzujte (rozepište) prosím 

dle normových nákladů a v rozsahu prací kompletně popsaných zadávací dokumentací. Jedná 

se o následně uvedené položky prací, dodávek a služeb i s pokyny pro zdůvodnění jednotlivých 

položek (podbarveno žlutě): 

  

Pol. s kódem: 767995108R00 

Popis: Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg, která se nachází v částech 

rozpočtu:  SO 01 Budova terminálu v pořadí číslo 37, dále SO06  Zastřešení nástupišť v pořadí 

č. 12 a 16. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 17 

711,09942 

13,30518 235 649,37 

 
Skladba/Norma 

    

171156420400R Jeřáb automobilní AB 063.2 (T148) Sh 88,55550  
 

31210822R Elektroda E - R 117 055023; d 4 mm; délka 350 mm 1000 

ks 

17,71110  
 

412220R VAZAČ BŘEMEN Nh 53,13330  
 

421236R STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK - třída 6 Nh 495,91078  
 

421473330600R Usměrňovač svařovací 350 A   WTU 315 Sh 5,31333  
 

516317R ŘIDIČ AUTOJEŘÁBŮ - třída 7 Nh 53,13330  
 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací, 

uveďte včetně režijních nákladů a zisku. Žádám vysvětlení značného rozdílu ceny za měrnou jednotku v části rozpočtu SO 01 Budova 

terminálu a části SO 06 Zastřešení nástupišť. 

 
Pol. s kódem: 767586504RT1, popis: Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 

podhled s otevřenými buňkami, s polozapuštěnou hranou, která se nachází v části rozpočtu:  SO 

01 Budova terminálu v pořadí číslo 244. 



 

 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
767586504RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 

podhled s otevřenými buňkami, s polozapuštěnou 

hranou 

m2 164,73000 306,4726 50 485,23 
 

 
Skladba/Norma 

    

421206R STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK - třída 6 Nh 127,66575  
 

421230R STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK MONTÁŽNÍK Nh 26,35680  
 

5532550102R Armstrong Cellio C9 White MICROLOOK, podhled 

kovový s otevřenými buňkami 

m2 172,96650  
 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací, 

uveďte včetně režijních nákladů a zisku. V ceně položky dle jejího označení má být zahrnuta montáž i dodávka materiálu jak je zřejmé 

nejen z označení položky, ale také z projektové dokumentace. 

 
Pol. s kódem: 713511361RT7, popis: Nátěr protipožární oceli požární odolnost R 30, profil 

otevřený nosník I nebo H, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 280, která se 

nachází v části rozpočtu:  SO 01 Budova terminálu v pořadí číslo 277. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
713511361RT7 Nátěr protipožární oceli požární odolnost R 30, profil 

otevřený nosník I nebo H, podíl obvodu a plochy 

příčného průřezu Am/V do 280 

m2 154,46710 278,92214 43 084,29 

 

 
Skladba/Norma 

    

413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 3,24381  
 

422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 197,71789  
 

59534625.AR PROMAPAINT®, BS nátěr na ocel, základový kg 17,76372  
 

59534626.AR PROMAPAINT®, nátěr na ocel, aktivní vrstva kg 489,42901  
 

59534627.AR PROMAPAINT®, BS finish, bílý, nátěr na ocel, 

dokončovací 

kg 23,09283  
 

60595010R Materiál lešeňový v používání m3 0,07878  
 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací, 

uveďte včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 162601102R00, popis: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m, která se nachází v částech rozpočtu:  SO 01 Budova 

terminálu v pořadí číslo 8, dále SO02  Dopravní část v pořadí č. 10, So05 Vodovodní přípojka 

v pořadí č. 21,  So07 Sadové úpravy v pořadí č. 6, So08 Přípojka NN a telefonu v pořadí č. 4, 

So09 Venkovní osvětlení v pořadí č. 4. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

m3 1 541,91900 83,6903925 129 043,81 

 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 146 

439,90223 

  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 8,01798 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 16,96111 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků a strojů včetně režijních nákladů a zisku. Žádám vysvětlení značného rozdílu ceny 

za měrnou jednotku v části rozpočtu SO 01 Budova terminálu a ostatních částech. 

 



 

 

Pol. s kódem: 564841112R00, popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 130 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 24. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564841112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 130 mm 

m2 4 046,72000 74,7219300066 302 378,73 

 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 305,28456 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 5,66541 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 5,66541 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 6,47475 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 12,94950 
  

044153250100R Válec vibrační vedený  VVV 3402 1.1 T Sh 2,02336 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 105,21472 
  

101531019600R Automobil kropicí  S 706 RTH-AKVE Sh 1,61869 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 64,74752 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 40,46720 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 1 159,99229 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 564851111R00 

Popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm, která 

se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 25. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 150 mm 

m2 3 899,12000 83,8574646717 326 970,32 

 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 294,14961 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 5,45877 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 5,84868 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 6,62850 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 13,64692 
  

044153250100R Válec vibrační vedený VVV 3402 1.1 T Sh 1,94956 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 116,97360 
  

101531019600R Automobil kropicí S 706 RTH-AKVE Sh 1,55965 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 62,38592 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 38,99120 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 1 289,63394 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 564861113R00 

Popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 220 mm, která 

se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 27. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 



 

 

564861113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 220 mm 

m2 525,50000 119,42 62 755,21 

 
Skladba/Norma 

    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 39,64372 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 0,94590 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 0,94590 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 1,10355 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 2,31220 
  

044153250100R Válec vibrační vedený VVV 3402 1.1 T Sh 0,36785 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 23,12200 
  

101531019600R Automobil kropicí S 706 RTH-AKVE Sh 0,26275 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 8,93350 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 6,83150 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 254,92005 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 564861115R00  

Popis: Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 240 mm, která 

se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 28. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
564861115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 240 mm 

m2 822,30000 129,3599583855 106 372,69 

 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 62,03431 
  

010430200100R Rypadlo lopatové traktorové Komatsu WB 93 Sh 1,56237 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 1,56237 
  

022171100200R Grejdr New Holland F 156.6/6A Sh 1,80906 
  

043153610100R Válec vibrační stat. hladký  VV-200 21T Sh 3,86481 
  

044153250100R Válec vibrační vedený VVV 3402 1.1 T Sh 0,57561 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 39,47040 
  

101531019600R Automobil kropicí S 706 RTH-AKVE Sh 0,41115 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 14,80140 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 11,51220 
  

58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 435,16116 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 113107630R00 

Popis: Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 

nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí 

č. 74. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 

drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 300 mm 

m2 5 240,00000 24,3490115484 127 588,82 

 

 
Skladba/Norma 

    

020230100200R Dozer New Holland D150 Sh 5,24000 
  

140131180400R Univerzální nosič na kol. podvozku  1,474 t Sh 52,40000 
  



 

 

247265331000R Kompresor pojízdný pístový 0,096 m3/s  PKD 6 Sh 119,99600 
  

411100R KOPÁČ Nh 413,96000 
  

412200R MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN Nh 136,24000 
  

441000R ŘIDIČ STROJŮ Nh 57,64000 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 5,24000 
  

441007R ŘIDIČ STROJŮ - třída 7 Nh 10,48000 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 113108415R00 

Popis: Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm, která se nachází v částí:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 76. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 

m2 5 240,00000 33,30 174 492,00 

 
Skladba/Norma 

    

010130200200R Rypadlo lopatové kolové Komatsu PW 130 Sh 16,76800 
  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 2,62000 
  

140131180400R Univerzální nosič na kol. podvozku  1,474 t Sh 24,10400 
  

220006R ŘIDIČ RYPADEL - třída 6 Nh 20,96000 
  

247265331000R Kompresor pojízdný pístový 0,096 m3/s  PKD 6 Sh 159,29600 
  

411100R KOPÁČ Nh 450,64000 
  

412200R MONTÁŽNÍK PREFA, VAZAČ BŘEMEN Nh 83,84000 
  

441000R ŘIDIČ STROJŮ Nh 26,20000 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 5,24000 
  

441007R ŘIDIČ STROJŮ - třída 7 Nh 5,24000 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 979087212R00  

Popis: Nakládání suti na dopravní prostředky, která se nachází v částech rozpočtu:  SO02  

Dopravní část v pořadí č. 87, So05 Vodovodní přípojka v pořadí č. 106. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8 881,37155 15,450534 137 221,93 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 241 
218,16052 

  

140131300200R Univerzální nosič na kol. podvozku 1,300 t Sh 32,68188 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 477,25920 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 36,31320 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 979082111R00, popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m, která se nachází v části:  SO02  Dopravní část v pořadí č. 88. 



 

 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m 

t 8 881,37155 

 

38,626335 343 054,83 

 
 

Skladba/Norma 
    

419133R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3, bourací práce Nh 4 886,71920 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních  

prací. Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 979083116R00  

Popis: Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m, která se nachází v části:  SO02  

Dopravní část v pořadí č. 89. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 8 881,37155 41,201424 365 925,15 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 714 

267,93438 

  

020272210100R Dozer s pásovým podvozkem 117 kW DZ 110 A Sh 31,64436 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 402,14275 
  

140131340100R Univerzální nosič na kol. podvozku 1,300 t Sh 107,90208 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 57,06360 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 160,81560 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních 

prací. Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 162701105R00  

Popis: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, 

která se nachází v částech rozpočtu:  SO03 Venkovní dešťová kanalizace v pořadí č. 23, SO04 

Venkovní splašková kanalizace v pořadí č. 11, SO06 Zastřešení nástupišť v pořadí č. 4 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 1 105,53000 83,6903925 92 522,24 

 
 

Skladba/Norma 
    

001 Technologická nákladní doprava (OPN) Kč 163 

692,78689 

  

020230200100R Dozer Komatsu D 41 Sh 5,74876 
  

441006R ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 Nh 12,16083 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. Žádám vysvětlení značného rozdílu ceny 

za měrnou jednotku v části rozpočtu SO 06 Zastřešení nástupišť a ostatních částech. 

 
Pol. s kódem: 597073102R00  

Popis: Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, 

světlá šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení 

C 250, bez spádu, která se nachází v části:  SO03  Venkovní dešťová kanalizace v pořadí č. 

116. 



 

 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
597073102R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, 

s integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm 

žlab do betonového lože, délky 1000 mm, stavební 

výška 150 mm, zatížení C 250, bez spádu 

kus 204,50000 1058,52153 216 467,65 

 

 
Skladba/Norma 

    

13285290R Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm t 0,20041 
  

411504R BETONÁŘ - třída 4 Nh 12,72399 
  

419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 6,46220 
  

431006R DLAŽDIČ-SILNIČÁŘ - třída 6 Nh 59,42770 
  

58922160R Beton tř.C 20/25 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1 m3 18,09825 
  

592277100R Žlab EN 1000.0, š=100 mm, l=1000 mm, h=150 mm, 

polymerbetonový, ochranná litinová hrana 

kus 214,72500 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

 
Pol. s kódem: 894411121R00 

Popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem 

C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 

mm, která se nachází v částech rozpočtu:  SO03 Venkovní dešťová kanalizace v pořadí č. 80, 

SO04 Venkovní splašková kanalizace v pořadí č. 36. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
894411121R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu 

portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí 

DN přes 200 do 300 mm 

kus 15,00000 3011,5665855 45 173,50 

 

 
Skladba/Norma 

    

05213010R Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A m3 0,01155 
  

08211320R Voda pitná - vodné m3 0,02820 
  

15696001R Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 5,17260 
  

171156460200R Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 14,22450 
  

24551823.AR SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 17,27700 
  

31496001R Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 18,41775 
  

411400R ŽELEZÁŘ Nh 26,34000 
  

412100R ZEDNÍK Nh 101,04000 
  

412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 12,27000 
  

413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 22,44000 
  

413106R TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 6 Nh 49,63500 
  

413107R TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 7 Nh 71,73000 
  

419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1,54500 
  

419003R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3 Nh 1,68000 
  

510006R ŘIDIČ OSTATNÍ - třída 6 Nh 32,70000 
  

54872850.AR Svora lešení (kramle) kus 1,02870 
  

55243786R Stupadlo žebříkové dle DIN 19555 kus 60,00000 
  

55243787R Stupadlo kapsové  KS 160/180 kus 15,00000 
  

58522113R Cement struskoportlandský CEM II/A - S 42,5  bal. t 0,01410 
  

58912500R Malta cementová MC-10 pro zdění, pojivo  CEM II m3 0,33000 
  

58912602R MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm m3 0,39300 
  

58912750R MC pro omítky obyčejná pojivo CEM II m3 0,25380 
  



 

 

58913205R MC pro cementový postřik SPC CEM II m3 0,04230 
  

58922112R Beton C -/7,5 (B7,5) SPC do 22 mm velmi měkký S3 m3 1,92345 
  

58922232R Beton tř. C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 1,82400 
  

589222961R Beton C 25/30 frakce do 22 mm, XA1 m3 8,15520 
  

60596001R Řezivo - prkna m3 1,37400 
  

60596002R Řezivo - fošny, hranoly m3 0,06135 
  

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na skladbu položek dle jejího kódu v ceníku stavebních prací. 

Zejména s ohledem na ocenění práce dělníků strojů, materiálu včetně režijních nákladů a zisku. 

Pol. s kódem: M220050 

Popis: Oživení, zkoušky, revize sdělovací techniky, která se nachází v části:  SO10  Způsobilé 

výdaje na vedlejší aktivity projektu v pořadí č. 34. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
M220050 Oživení, zkoušky, revize sdělovací techniky soubor 1,00000 19 980,00 19 980,00 

Poznámka : Jedná se o R-položku, ve které je obsaženo kompletní naprogramování a zprovoznění veškerých zařízení sdělovací 

a zabezpečovací techniky. 

Žádám o vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena s ohledem na pracnost specialistů provádějících zkoušky a revize (hodinová 

sazba, počet hodin práce specialisty včetně režijních nákladů a zisku). 

 
Pol. s kódem: 004111020Ra  

Popis: Vypracování projektové dokumentace, výrobní a dílenská dokumentace, POV, která se 

nachází v části:  SO10  Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu v pořadí č. 36. 

 

Zároveň s tím Vás v souladu s § 113 odst. 4 písm. a) a b) zákona žádám, aby v rámci výše 

požadovaného písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jste potvrdil, že: 

c) při plnění veřejné zakázky zajistíte dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a 

kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky a 

d) že jste neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 

Pro úplnost uvádím, že pro zpracování objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny platí § 113 

odst. 5 zákona a pro posouzení objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny platí § 113 odst. 6 

zákona. 

 

Lhůta pro doručení písemného objasnění MNNC: 

Obě požadovaná písemná zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 

měli účastníci řízení doručit na adresu sídla zadavatele Městský úřad Sedlčany nám. T. G. 

Masaryka 32 264 01 Sedlčany, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti, 

a to doporučeně poštou nebo prostřednictvím datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 

frsbn7e) nebo elektronickým podáním (podatelna@mesto-sedlcany.cz) nebo osobně do 

podatelny Městského úřadu Sedlčany v určené úřední hodiny. Kontaktní osobou pro tuto 

záležitost byl určen Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic MěÚ Sedlčany, tel.: 

+420 730 156 865, +420 318 822 742 linka 219, e-mail: langer@mesto-sedlcany.cz. 

 

Náplň pátého jednání komise dne 3. listopadu 2017 

Předmětem činnosti komise v rámci jejího dnešního pátého jednání bylo posouzení vyžádaných 

a řádně doručených písemných objasnění MNNC dle § 113 odst. 6 zákona. K tomuto posouzení 

byl na základě pověření uděleného zadavatelem komisí přizván odborník podle § 42 odst. 3 

zákona, kterým je společnost FLARO a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ: 2864344, 
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zastoupená Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D. Odborné posouzení nabídek uchazečů na 

zakázku „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, vypracované v 11/2017 tímto 

odborným poradcem, je součástí přílohy č. 6 tohoto protokolu (dokument formátu Word 

„posouzení vysvětlení Sedlčany“) a zároveň je v rozsahu čl. 2a) a 3) i zásadním podkladem 

pro následně uvedené posouzení písemných objasnění MNNC komisí. 

 

Odborné posouzení nabídek uchazečů na zakázku „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ v příloze č. 6 tohoto Protokolu, zpracované přizvaným odborníkem FLARO, a. s., 

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz; IČ 2864344, zastoupeným panem Ing. Vladislavem 

Varmužou, Ph.D., (porovnání nabídkových rozpočtů) jako poklad pro posouzení písemných 

zdůvodnění způsobu stanovení MNNC, je součástí přílohy č. 6 tohoto Protokolu v elektronické 

podobě na CD a taktéž i přílohou tohoto Protokolu v listinné formě. 

 

Posouzení písemného vysvětlení MNNC účastníka zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s., 

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 

Účastník zadávacího řízení v textové části vysvětlení uvedl prohlášení, že splňuje náležitosti 

dle § 113 odst. 4 písm. a) a b) zákona a doložil kalkulace jednotlivých položek, u nichž bylo 

žádáno vysvětlení. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů znamená, že při 

tvorbě ceny a následném podání nabídky podepsané statutárními orgány společnosti, je účastník 

zadávacího řízení povinen dodržovat Právní řád ČR. 

Ve vysvětlení položky 001 Svislé a kompletní konstrukce – Výroba a montáž kovových 

atypických konstrukcí nad 500 kg účastník zadávacího řízení použil do vysvětlení argument 

ceny subdodavatele, čímž ale jednoznačně neprokázal, že při plnění veřejné zakázky budou 

zajištěny (obsaženy v ceně) všechny zákonné náležitosti (např., že cena obsahuje potřebný 

materiál v odpovídající kvalitě a ceně, že mzdy pracovníků podílejících se na výrobě těchto 

prvků budou splňovat náležitosti Zákoníku práce apod.). Vzhledem k výši ceny a ke způsobu 

tohoto vysvětlení MNNC proto komise doporučuje zadavateli vy vyloučit účastníka zadávacího 

řízení Chládek & Tintěra, a. s. v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  

 

Z ostatních kalkulačních rozkladů účastníka zadávacího řízení nelze stanovit věrohodné plnění 

zákonných náležitostí z několika důvodů: 

- Účastník zadávacího řízení u výjimečně nízkých cen dodávek materiálů nedoložil 

nabídku (smlouvu apod.) od dodavatelů příslušného materiálu, komise z veřejně 

dostupných podkladů (internet obchody, webové stránky dodavatelů materiálů apod.) 

nedohledala, že dodavatelé jsou schopni za tak nízké ceny materiál skutečně dodat.  

- Účastník zadávacího řízení dále ve všech kalkulacích nekalkuluje zisk, čímž zcela 

jednoznačně porušuje např.:  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; 

• požadavek zadavatele v žádosti o zdůvodnění MNNC.   

 

Dle právní úpravy provedené ust. § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), platí, že ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, 

zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit 

při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pro členy orgánů 

obchodní korporace pak dále platí právní úprava provedená ust. § 51 až 53 zákona 

č. 90/2012 Sb., kterou jsou stanovena pravidla jednání členů orgánů stojící na povinnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře, jakož i důsledky porušení této povinnosti. Právní úpravou 

provedenou ust. § 212 a § 213 OZ je upraven princip nezbytné loajality člena korporace vůči 



 

 

ní a důsledky porušení tohoto principu. Právní úpravou provedenou ust. § 71 a násl. zákona 

o obchodních korporacích je vymezen právní status „vlivné osoby“ a její povinnost uhradit 

korporaci újmu vzniklou tím, že ovlivní chování obchodní korporace a ta v důsledku takovéhoto 

chování utrpí újmu. Porušením povinností postupovat s péčí řádného hospodáře je bezesporu 

např.  uzavírání ekonomicky nevýhodných smluv, když z legální definice podnikání obsažené 

v § 420 odst. 1 OZ vyplývá, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

 

Dále např. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), kde je jednoznačně definováno, že použití nepřiměřeně 

nízkých cen je porušování tohoto zákona. Výklad pojmu nepřiměřeně nízké ceny lze dovodit 

z rozsudků Evropského soudního dvora, když za nepřiměřeně nízké ceny lze považovat ceny 

pod hranicí průměrných variabilních nákladů. V případě, že je prokázán úmysl eliminovat 

konkurenci, takovými cenami, které jsou nad hranicí průměrných variabilních nákladů, avšak 

nepřesahují průměrné celkové náklady. Z důvodu porušování výše citovaných zákonů proto 

komise opakovaně doporučuje zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení Chládek & 

Tintěra, a. s. v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona. 

 

Odborná analýza přizvaného odborníka a následné posouzení zdůvodnění způsobu stanovení 

MNNC k tomu pověřenou komisí prokázalo, že objasnění MNNC účastníka řízení Chládek & 

Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; 

IČ 62743881, nesplňuje požadavky zadavatele na zcela jednoznačné prokázání dodržování 

zákonných povinností účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 113 odst. 4 písm. a) zákona, 

proto odborný poradce (posuzovatel) i komise doporučují zadavateli vyloučit tohoto účastníka 

zadávacího řízení v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona na základě výše uvedených důvodů. 

O výše uvedeném výsledku posouzení zdůvodnění způsobu stanovení MNNC účastníka 

zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. komise rozhodla jednomyslně, nikdo z členů komise 

nezastává odchylný názor na výše uvedený výsledek posouzení zdůvodnění způsobu stanovení 

MNNC komisí. 

 

Posouzení písemného vysvětlení MNNC účastníka zadávacího řízení „SDRUŽENÍ 

SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1441, 256 01 

Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný 

závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; 

IČ 25606468. 

Účastník zadávacího řízení rovněž v textové části objasnění MNNC doložil čestné prohlášení 

o zajištění dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. 

Dále pak ve všech doložených kalkulacích provedl rozbory dle kalkulačního vzorce, ze kterých 

lze dohledat výši mzdy pracovníků (je vždy vyšší než minimální mzda stanovená zákoníkem 

práce), uvedl zákonem stanovený odvod z mezd (34 %). Ve vysvětleních lze dohledat míru 

kalkulovaného zisku a jednotkové ceny materiálu odpovídají reálným cenám. 

Vysvětlení účastníka zadávacího řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“ obsahuje 

potřebné zajištění podmínek dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, čímž účastník zadávacího řízení dostatečně 

transparentním způsobem prokázal splnění požadavků § 113 odst. 4 písm. a) zákona. Komise 

proto bude nabídku tohoto účastníka zadávacího řízení opakovaně hodnotit dle ekonomické 

výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny a následně kompletně posuzovat na základě 

výzvy učiněné dle § 122 zákona. 

O výše uvedeném výsledku posouzení zdůvodnění způsobu stanovení MNNC účastníka 

zadávacího řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“ komise rozhodla jednomyslně, 



 

 

nikdo z členů komise nezastává odchylný názor na výše uvedený výsledek posouzení 

zdůvodnění způsobu stanovení MNNC komisí. 

 

Kompletní posouzení nabídky dle dokladů a informací předložených vybraným dodavatelem 

Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 

společnost; IČ 62743881 na základě výzvy dle § 122 zákona 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona k předložení dokladů o kvalifikaci a dokladů a dle 

§ 104 odst. 1 a 2 písm. a) a b) zákona doručil vybraný dodavatel Chládek & Tintěra, a. s. 

ve stanovené lhůtě zadavateli veškeré:  

a) úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v žádosti 

o účast; 

b) doklady, jejichž předložení bylo podmínkou uzavření smlouvy, které si zadavatel 

vyhradil podle § 104 odst. 1 zákona a 

c) informace a doklady podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona. 

 

Ve výčtu se jednalo o následně uvedené doklady a informace: 

a) Ověřené kopie dokladů o kvalifikaci 

V plném rozsahu požadavků zadavatele se jedná o doklady k prokazování splnění: 

- základní způsobilosti podle § 74 zákona; 

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona; 

- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a k) zákona. 

b) Doklady dle čl. 21 odst. A) zadávací dokumentace, které si zadavatel vyhradil podle 

§ 104 odst. 1 zákona: 

- bankovní záruka za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo bez DPH 

dle smlouvy o dílo; 

- kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho 

podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky s minimálním pojistným 

krytím ve výši min. 50 mil. Kč; 

- vyplněný „Dotazník pro zhotovitele“; 

- fyzický vzorek nabízené a v žádosti o účast dokladované žuly.  

c) Doklady a informace dle následně citovaného čl. 21 odst. B) zadávací dokumentace, 

které si zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady 

jsou zejména: 

- výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

- seznamy akcionářů, 

- výpisy ze seznamu akcionářů. 

 

Nabídka pořadové číslo 4 vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s. tak vyhověla 

kompletnímu posouzení dle dokladů a informací předložených vybraným dodavatelem Chládek 

& Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; 

IČ 62743881 na základě výzvy dle § 122 zákona. 

O výše uvedeném výsledku kompletního posouzení nabídky pořadové číslo 4 vybraného 

dodavatele Chládek & Tintěra, a. s. komise rozhodla jednomyslně, nikdo z členů komise 

nezastává odchylný názor na výše uvedený výsledek kompletního posouzení nabídky pořadové 

číslo 4. 

 

Opakované hodnocení nabídek 



 

 

Na základě výsledku posouzení zdůvodnění MNNC byly nabídky komisí opakovaně 

hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Komise 

stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (1. v pořadí) byla 

vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. To znamená, že jediné hodnotící 

kritérium nejnižší nabídková cena má váhu 100 %. 
 

Opakované hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti pouze na základě nejnižší 

nabídkové ceny 

Pořad. č. 

nabídky 
Obchodní jméno / název uchazeče 

Hodnota nabídky 

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez 

DPH 

Pořadí úspěšnosti nabídek 

1. 
Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, 

terminál Sedlčany 
47.000.069,24 2.  

2. BAK stavební společnost, a. s. 48.998.067,00 3. 

3. SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL 43.928.760,00 1. 

 

Pořadí úspěšnosti nabídek dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po posouzení zdůvodnění 

MNNC:  

1. „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. 

p. 1441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL 

cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová 

společnost; IČ 25606468.  

Celková nabídková cena: 43.928.760,00 Kč bez DPH. 

2. „Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, terminál Sedlčany“, správce společnosti 

KLEMENT, a. s., Hliňany č. p. 18, 400 02 Řehlovice; IČ 25016695; druhý společník 

MADOS MT, s. r. o., Lupenice č. p. 51, 517 41 Lupenice; IČ 25297899; třetí společník 

ZEPRIS, s. r. o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IČ 25117947.  

Celková nabídková cena: 47.000.069,24 Kč bez DPH. 

3. BAK stavební společnost, a. s., Žitenická 871/1, 190 0 Praha 9 – Prosek, právní forma: 

akciová společnost; IČ 28402758.  

Celková nabídková cena: 48.998.067,00 Kč bez DPH.  

 

O pořadí úspěšnosti nabídek, stanoveném na základě výše uvedeného opakovaného hodnocení 

nabídkových cen, komise rozhodla jednomyslně, nikdo z členů komise nezastává odchylný 

názor na výše uvedený výsledek hodnocení nabídek komisí. Nabídkou první v pořadí podle 

ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny je nabídka pořadové číslo 3 

účastníka řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., 

Jana Nohy č. p. 1441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; 

společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní 

forma: akciová společnost; IČ 25606468. 

 

Závěr pátého jednání komise 

Stanovením pořadí úspěšnosti nabídek po posouzení písemného objasnění MNNC účastníků 

řízení Chládek & Tintěra, a. s. a „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“ komise ukončila své 

5. jednání. Komise toto pořadí předává zadavateli spolu se zprávou o hodnocení nabídek, všemi 

čtyřmi nabídkami a s ostatní dokumentací o zadávacím řízení podle § 216 zákona, pořízenou 

v rámci činnosti komise do této chvíle. V případě akceptace doporučení komise dle čl. VII. 

tohoto Protokolu (vyloučení účastníka zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 

1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, v souladu s § 113 



 

 

odst. 6 písm. a) zákona) zadavatel zruší své předchozí rozhodnutí o výběru dodavatele, 

rozhodne o opakovaném výběru dodavatele dle pořadí nabídek stanoveném komisí 

po posouzení zdůvodnění MNNC a odešle nově vybranému dodavateli výzvu dle § 122 zákona.  

Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise všechny příslušné 

dokumenty ze 4. a 5. jednání komise, tj.: 

- tento Protokol o 4. a 5. jednán komise ze dne 3. listopadu 2017, celkem 15 listů formátu A4 

v originále; 

- Přílohy č. 1 až č. 6 tohoto Protokolu v elektronické podobě na CD; 

- Přílohy č. 5 až č. 6 tohoto Protokolu v listinné podobě; 

- zprávu o hodnocení nabídek ze dne 3. listopadu 2017, 3 listy formátu A4; 

- doručené a otevřené 4 obálky s nabídkami pořadové číslo 1 až 4. 

 

Protokol byl vyhotoven v Sedlčanech dne 3. listopadu 2017. 

 

Dále byla RM seznámena s obsahem Zprávy o opakovaném hodnocení nabídek podle 

ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „zákon“), která byla hodnotící komisí sestavena rovněž dne 

3. listopadu 2017. 

Ve zprávě je mimo jiné uvedeno následovné. 

Identifikace zadávacího řízení: 

Název veřejné zakázky: „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 

 

Identifikace zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 

je zadávána v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona 

postupem podle části čtvrté zákona obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností 

od 2. června 2017; oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno 

ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-

020761. 

 

Veřejný zadavatel: 

název:    Město Sedlčany 

sídlo:    nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany 

právní forma:   územní samosprávný celek 

IČ:     00243272 

osoba oprávněná jednat  

jménem veřejného zadavatele: Ing. Jiří Burian, starosta města 

 

Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely: 

Komise pověřená dle § 42 odst. 1) zákona k otevírání nabídek, k posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení, k hodnocení nabídek a k provádění s tím přímo souvisejících úkonů 

podle zákona včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „komise“): 

Ing. Jiří Burian, člen Rady města Sedlčany, starosta města Sedlčany; 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany; 

Ing. Tomáš Langer; vedoucí Odboru investic na MěÚ Sedlčany; 

Mgr. Hynek Fajmon, jednatel B&P Research, s. r. o., externí poradce zadavatele; 

Ing. Martin Havel, člen Rady města Sedlčany; 

Ing. Jan Hárovník, S.I.K., spol. s r. o., zástupce zadavatele dle § 43 zákona; 

Pan Tomáš Korálek, OSVČ, technický dozor stavebníka na akci. 



 

 

 

Seznam hodnocených nabídek: 

- Nabídka pořadové číslo 1 účastníka řízení „Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, 

terminál Sedlčany“, správce společnosti KLEMENT, a. s., Hliňany č. p. 18, 400 02 

Řehlovice; IČ 25016695; druhý společník MADOS MT, s. r. o., Lupenice č. p. 51, 517 41 

Lupenice; IČ 25297899; třetí společník ZEPRIS, s. r. o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 

Praha 4; IČ 25117947; 

- Nabídka pořadové číslo 2 účastníka řízení BAK stavební společnost, a. s., Žitenická 871/1, 

190 0 Praha 9 – Prosek, právní forma: akciová společnost; IČ: 28402758; 

- Nabídka pořadové číslo 3 účastníka řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, 

správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1441, 256 01 Benešov, právní forma: 

akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, 

Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČ 25606468. 

 

Popis hodnocení: 

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení: 

Nabídky byly komisí hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové 

ceny. Hodnoceným údajem z nabídek, který odpovídá jedinému hodnotícímu kritériu, je tak 

pouze nabídková cena jednotlivých účastníků řízení, následně uvedená v Kč bez DPH: 

1. Nabídka pořadové číslo 1 účastníka řízení Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, 

terminál Sedlčany         

 47.000.069,24 Kč; 

2. Nabídka pořadové číslo 2 účastníka řízení BAK stavební společnost, a. s. 

 48.998.067,00 Kč; 

3. Nabídka pořadové číslo 3 účastníka řízení SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL

 43.928.760,00 Kč. 

 

Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení: 

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. 

Jediným kritériem hodnocení nabídek tak byla nejnižší nabídková cena. Komise stanovila 

pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (1. v pořadí) byla 

vyhodnocena nabídka s nejnižší hodnocenou nabídkovou cenou v Kč bez DPH a další v pořadí 

byla vždy vyhodnocena nabídka s nejbližší vyšší hodnocenou nabídkovou cenou oproti nabídce 

předchozí, umístěné o jedno pořadí lépe. Pořadí nabídek tak bylo dáno pořadím nabídkových 

cen ve vzestupné číselné řadě od nejnižší (ekonomicky nejvýhodnější) k nejvyšší nabídkové 

ceně (ekonomicky nejméně výhodné). 

 

Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení: 

V daném případě je srovnávací hodnotou při hodnocení dle jediného kritéria hodnocení 

(nejnižší nabídková cena) absolutní výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Srovnání těchto 

hodnot nabídkových cen se v daném případě provádí seřazením nabídkových cen v Kč bez DPH 

ve vzestupné řadě podle absolutní celkové výše jednotlivých nabídkových cen od nejnižší 

nabídkové ceny (ekonomicky nejvýhodnější) po nejvyšší nabídkovou cenu (ekonomicky 

nejméně výhodnou). 

  

Výsledek hodnocení nabídek: 

Výsledek hodnocení nabídek, tzn. pořadí úspěšnosti nabídek, je následující:  

▪ První pořadí úspěšnosti se umístila nabídka pořadové číslo 3 účastníka řízení „SDRUŽENÍ 

SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1441, 256 01 

Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný 



 

 

závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; 

IČ 25606468. 

Celková nabídková cena: 43.928.760,00 Kč bez DPH. 

 

▪ Druhá v pořadí úspěšnosti se umístila nabídka pořadové číslo 1 účastníka řízení „Společnost 

KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, terminál Sedlčany“, správce společnosti KLEMENT, a. s., 

Hliňany č. p. 18, 400 02 Řehlovice; IČ 25016695; druhý společník MADOS MT, s. r. o., 

Lupenice č. p. 51, 517 41 Lupenice; IČ 25297899; třetí společník ZEPRIS, s. r. o., Mezi 

Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IČ 25117947.  

Celková nabídková cena: 47.000.069,24 Kč bez DPH. 

 

▪ Třetí v pořadí úspěšnosti se umístila nabídka pořadové číslo 2 účastníka řízení BAK stavební 

společnost, a. s., Žitenická 871/1, 190 0 Praha 9 – Prosek, právní forma: akciová společnost; IČ 

28402758.  

Celková nabídková cena: 48.998.067,00 Kč bez DPH. 

Shora uvedené informace doplnil a okomentoval pan Ing. Martin Havel, člen hodnotící komise.  

Pan místostarosta k problematice otevřel diskusi. 

Diskuse: 

▪ nad důvodností návrhu vyloučení a smyslem podání nabídky;  

▪ nad dalším postupem a časovou osou kroků podle zákona o veřejných zakázkách;  

▪ úloha Úřadu na ochranu hospodářské soutěže; 

▪ vazby na veřejné zasedání ZM; předložení materiálů k financování akce. 

 

Závěrem projednávání pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v rámci zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v podlimitním 

režimu v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), postupem podle části 

čtvrté zákona, obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností od 2. června 2017; 

přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761: 

 

1. Bere na vědomí a souhlasí s výsledkem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

dle ustanovení § 113 odst. 1 zákona k tomu pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 

zákona a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona u prvních dvou nabídek 

v pořadí, které podali účastník řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce 

SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: 

akciová společnost, IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se 

sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost, IČ 25606468 

(nabídka pořadové číslo 3) a vybraný dodavatel Chládek a Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 

1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 (nabídka 

pořadové číslo 4). 

2. Bere na vědomí a souhlasí s následně citovaným výsledkem posouzení zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 113 odst. 6 zákona k tomu pověřenou 

komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 

3 zákona. 

- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka zadávacího 

řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se 



 

 

sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; 

IČ 46356886, prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu obsahuje 

potřebné zajištění podmínek dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, čímž účastník zadávacího řízení dostatečně 

transparentním způsobem prokázal splnění požadavků dle ustanovení § 113 odst. 4 

písm. a) zákona. Komise proto nabídku tohoto účastníka zadávacího řízení opakovaně 

hodnotila dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. 

- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného 

dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, 

právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, prostřednictvím ekonomických 

aspektů výrobního procesu nesplňuje požadavky zadavatele na zcela jednoznačné 

prokázání dodržování zákonných povinností účastníka zadávacího řízení ve smyslu 

ustanovení § 113 odst. 4 písm. a) zákona, proto přizvaný odborník i k tomu pověřená 

komise doporučují zadavateli vyloučit tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu 

s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  

3.  Rozhoduje o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 

1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, a to na základě 

výše uvedeného doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka a v souladu 

s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona. 

4. Ruší své předchozí rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-

2018 ze dne 4. října 2017 vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem 

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, a to 

z důvodu vyloučení tohoto dříve vybraného dodavatele, které je činěno v souladu 

s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR.  

5. Souhlasí s pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek pověřenou hodnotící 

komisí ze dne 3. listopadu 2017 a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením § 122 

odst. 1 zákona rozhoduje o novém výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ SEDLČANY 

TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 

Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., 

odštěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová 

společnost; IČ 25606468, který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 

43.928.760,00 Kč bez DPH. 

6. Bere na vědomí povinnost zadavatele obeslat nově vybraného dodavatele výzvou dle 

ustanovení § 122 zákona k předložení dokladů a informací a z toho plynoucí povinnost 

zadavatele (pověřené hodnotící komise) provést na základě takto předložených dokladů 

kompletní posouzení nabídky nově vybraného dodavatele a teprve následně odeslat 

oznámení o výběru.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1215/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na užívání pozemků a Rekreačním areálu Častoboř 



 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku na základě plnění zadaných úkolů předložil 

k projednání a schválení RM návrh smluvního ujednání, tj. Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě 

na užívání pozemků a Rekreačním areálu Častoboř. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své dřívější usnesení č. RM 70-1162/2014-2018 ze dne 

4. října 2017 přijaté v této záležitosti zvažovala schválit Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě 

uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi smluvními stranami, tj. mezi obcí Nalžovice, jako 

pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, jehož předmětem je změna čl. V. citované 

Smlouvy, tj. doba trvání nájmu pozemků v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, které 

město Sedlčany užívá k rekreačním účelům v Rekreačním komplexu (areálu) Častoboř. Dobu 

trvání uživatelského vztahu je navrhováno prodlužit na dobu určitou, a to do dne 31. prosince 

2020. 

Záležitost smluvního vztahu a jeho udržitelnosti byla na jednání RM projednávána opakovaně. 

Správce areálu (Sedlčanské technické služby, s. r. o.) mají rovněž zájem areál dále provozovat. 

Diskuse: 

▪ nad návrhem smluvního ujednání a jeho parametry; 

▪ nad projednáním v orgánech obce Nalžovice; 

▪ smluvní ujednání umožňuje zajištění rekreace mnoha občanům regionu Sedlčany; 

▪ další aspekty smluvního vztahu. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 70-1162/2014-2018 ze dne 4. října 

2017 schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi 

smluvními stranami, tj. mezi obcí Nalžovice, jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako 

nájemcem, jehož předmětem je změna čl. V. citované Smlouvy, tj. doba trvání nájmu pozemků 

v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, které město Sedlčany užívá k rekreačním účelům 

v Rekreačním komplexu Častoboř. Doba trvání uživatelského vztahu se prodlužuje na dobu 

určitou, a to do 31. prosince 2020.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1216/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Tato problematika nebyla na tomto mimořádném zasedání RM zařazena do programu. 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 

Tato problematika nebyla na tomto mimořádném zasedání RM zařazena do programu. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Pořádání a organizování hromadného sběru využitelných složek odpadu 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s výkladem některých 

vybraných ustanovení zákona o odpadech, případně prováděcích předpisů a poukázal 

na potřebu umožnit dalším subjektům v regionu jejich aktivity, které jsou do určité míry 

ve stávajícím legislativním prostředí svázány a omezeny. 

Kupříkladu sbory dobrovolných hasičů, v pozicích spolků, kteří se podílejí na tvorbě občanské 

společnosti a dále především na udržování kulturnosti venkovského prostředí, by měly mít 

i nadále možnosti pořádání, byť třeba jen ze strany svých členů, sběru železného šrotu, papíru 

apod., a to na území města Sedlčany.   



 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou právních předpisů; 

▪ uvolnění potenciálních možností k využití v našem prostředí; 

▪ vazba na nově navrhovanou obecně závaznou vyhlášku, do které je téma vhodné zapracovat, 

a to přímo do některého z ustanovení;   

▪ sankční opatření. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany povoluje, aby příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany, 

případně organizační složky města Sedlčany bez právní subjektivity a rovněž další zájmové 

organizace a zapsané spolky s působností na území města Sedlčany mohly pořádat 

a organizovat sběr využitelných složek odpadu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1217/2014-2018. 

 

4.2 Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve smyslu změny zákona č. 24/2017 Sb., která upravuje rozpočtový proces a finanční 

hospodaření pro příspěvkové organizace 

Rada města Sedlčany přijala informace o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve smyslu změny zákona č. 24/2017 Sb., která upravuje 

rozpočtový proces a finanční hospodaření pro příspěvkové organizace, s dopadem do prostředí 

a dosavadní praxe schvalování rozpočtů příspěvkových organizací. 

Diskuse: 

▪ povinnosti sestavení a zajištění rozpočtu na rok 2018 již v období roku 2017; 

▪ uveřejnění podle příslušných pravidel a v žádaném tvaru; 

▪ další dopad na činnost; 

▪ oddělení provozních záležitostí (těch se změna dotýká) od investic a akcí stavební povahy. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve smyslu změny zákona č. 24/2017 Sb., která upravuje 

rozpočtový proces a finanční hospodaření pro příspěvkové organizace. Zákon neupravuje 

pro příspěvkové organizace možnost hospodařit na základě rozpočtového provizória, proto je 

žádoucí rozpočet příspěvkových organizací schválit zřizovatelem do konce roku 2017. Úlohu 

zřizovatele pro případ města Sedlčany plní Rada města Sedlčany. Zároveň s rozpočtem 

příspěvkových organizací bude ve smyslu uvedeného legislativního opatření schvalován 

i střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1218/2014-2018. 

 

 

5. Diskuse 

Pan místostarosta vyzval ostatní přítomné radní k diskusi a ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Názvosloví nových ulic plánované městské zástavby Sedlčany; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys   



 

 

Pan Ing. František Hodys se dotázal, zda jsou již připraveny návrhy na názvy nových ulic, 

případně jaké pojmenování je navrhováno. 

Pan místostarosta odpověděl, že PaedDr. Jaroslav Nádvorník v rámci kontrolního šetření navrhl 

řešenou lokalitu U Háječku věnovat významným osobnostem města Sedlčany, případně 

významným rodákům. 

Již v tomto duchu vybral některé možné návrhy a v současné době připravuje důvodové zprávy. 

Tato problematika by měla být k rozhodnutí připravena na nejbližší zasedání ZM, které se bude 

konat dne 11. prosince 2017. 

Rada města Sedlčany v pokračující diskusi hodnotila dosavadní přístup a systém pojmenování 

ulic, který je zde aplikován.  

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních neměl již žádné další samostatné diskusní 

příspěvky, pan místostarosta, a to z pozice předsedajícího schůze sedmdesátého třetího zasedání 

Rady města Sedlčany (RM č. 73/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan místostarosta všem přítomným členům RM poděkoval za pochopení 

mimořádnosti tohoto zasedání RM, za aktivní a věcný přístup k projednávaným tématům 

a za další doplňující – průběžné diskusní příspěvky i za celkový přístup k činnosti při tomto 

jednání. 

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 15. listopadu 2017 (středa; 23. periodické 

zasedání Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM 

č. 74/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční v zasedací místnosti administrativní budovy 

radnice města Sedlčany, v objektu č. p. 32, v čase od 16:00 hod. Hlavní bod programu je 

stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem (problematika výhledu zásadních 

investičních akcí a akcí stavební povahy v roce 2018). 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 15. listopadu 2017) zasedání Rady 

města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.  

 

Pan místostarosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 17:50 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 8. listopadu 2017; (2 listy) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 14. listopadu 2017 

 

 

 


