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Č. jednací: MmP 79748/2022 ORS 
 
Vyřizuje: Eva Radová 
Telefon: 466 859 403 
E-mail:  Eva.Radova@mmp.cz 
 
Datum:  01.07.2022 

 

  

 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Dne 20.06.2022 byla doručena statutárnímu městu Pardubice žádost ve smyslu dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“)   týkající se dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2022 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2011 (agendové 
číslo D/01334/11 a ev. č. D811/00005/11), jejímž předmětem je zpracování územního plánu pro správní 
území statutárního města Pardubice (dále jen „dodatek č. 3“).  
 
Statutární město Pardubice, jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, tímto poskytlo níže uvedené informace na dotazy žadatele: 
 
DOTAZ 1:  

Jakým konkrétním způsobem statutární město Pardubice (coby zadavatel veřejné zakázky) ověřilo naplnění 
podmínek uvedených v ust. § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o za dávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zejména pak ověření toho, že 
na společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. byla platně převedena část závodu společnosti HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o. (momentálně v likvidaci)? 
 
ODPOVĚĎ: 
Statutární město Pardubice - zadavatel veřejné zakázky „Vypracování územního plánu města Pardubice“-   
ověřilo naplnění podmínek uvedených v § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedením posouzení  prokázání splnění 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení s ohledem na aktuálně platný 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Doklady k prokázání splnění kritérií kvalifikace doručil dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. dne 2.2.2022  
včetně Smlouvy o převodu části závodu  uzavřené dne 16.12.2021  dodavatelem HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170  a společností Ateliér 
Cihlář-Svoboda s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, Beroun – Město, IČO: 0843839. Tato smlouva byla 
doložena v redigované podobě. 
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DOTAZ 2: 

Jaké dokumenty dokládající platný převod části závodu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s 
r.o. (momentálně v likvidaci), má či mělo statutární město Pardubice k dispozici? 
 
ODPOVĚĎ: 
Statutární město Pardubice má k dispozici Smlouvu o převodu části závodu uzavřenou mezi společností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170  a 
společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, Beroun – Město, IČO: 08438391.(v 
redigovaném znění).  Výpis z obchodního rejstříku dodavatele Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. ze  dne 1.2.2022 
v elektronickém originále, v němž je mimo jiné uvedeno, že dne 16.12.2021 byla mezi společností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. jako prodávající a společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. jako 
kupující uzavřena smlouva o převodu části závodu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
která nabyla účinnosti dne 16.12.2021 (avšak vyjma účinnosti převodu samotného vlastnického práva k 
části závodu), jejímž předmětem je převod vlastnictví k části závodu společnosti HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., který tvoří organizovaný soubor jmění, primárně používaný a určený k realizaci služeb 
a projektů v oblasti územního plánování, s tím, že vlastnické právo k převáděné části závodu nabyl kupující 
dne 01.02.2022 (den zveřejnění údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin). 
 
 
DOTAZ 3: 

Má statutární město Pardubice k dispozici smlouvu o převodu části závodu uzavřenou mezi společností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (momentálně v likvidaci) a společností Ateliér Cihlář-Svoboda 
s.r.o.? Pokud ano, žádá žadatel o její poskytnutí (přinejmenším v podobě bez údajů, které by nebylo podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím možné zákonně poskytnout). 
 
ODPOVĚĎ: 
Statutární město Pardubice má k dispozici Smlouvu o převodu části závodu uzavřenou mezi společností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170  a 
společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, Beroun – Město, IČO: 08438391, 
v redigovaném znění.  
 
 
DOTAZ 4: 

Je statutárnímu městu Pardubice známo, jaké konkrétní věci, práva, personál a další součásti závodu 
společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (momentálně v likvidaci) byly převedeny společnosti 
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.? Pokud ano, žádá žadatel o jejich specifikování (přinejmenším v podobě bez 
údajů, které by nebylo podle zákona o svobodném přístupu k informacím možné zákonně poskytnout). 
 
ODPOVĚĎ: 
Statutárnímu město Pardubice disponuje informacemi v tom rozsahu, v jakém jsou uvedeny v redigovaném 
znění výše uvedené Smlouvy o převodu části závodu  ze dne 16.12.2021. 
 
 
DOTAZ 5: 

Jaká kritéria kvalifikace požadovalo statutární město Pardubice v zadávacím řízení, jehož důsledkem bylo 
uzavření smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2011, jejímž předmětem je zpracování územního plánu statutárního 
města Pardubice? 
 
ODPOVĚĎ: 
V čl. II zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vypracování Územního plánu města Pardubice“, která byla 
byla zadavatelem zadávána v otevřeném  řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ“) zadavatel stanovil požadavky na splnění kvalifikace následovně: 
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1/ Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ: 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; /pozn.: jde-li o právnickou osobu, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu – více viz. § 53 odst. 1 
písm. a) zákona/ 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; /pozn.: jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu – více viz. § 53 odst. 1 písm. b) zákona/ 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d)  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo  
      vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k  
      úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela  
      nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
e)   který není v likvidaci, 
f)    který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

 sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g)   který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
       republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h)   který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
       politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště     

dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
      uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
      prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
      činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
      vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
j)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k)  který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech pracovali u zadavatele a 
l)  který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším 

než 10 %. 
 
DODAVATEL PROKAZUJE SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘEDLOŽENÍM: 

 výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b)], 
 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53 

odst. 1 písm. f)], 
 potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h)], 
 čestného prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l)]. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
 
2/ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

 dle § 54 písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán – výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, 

 dle § 54 písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
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oprávnění či licenci, 
 dle § 54 písm. d) - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (doložení dokladu o autorizaci ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
architektura, územní plánování – Osvědčení o autorizaci s uvedením čísla autorizace, pod kterým je 
osoba vedena v seznamu autorizovaných osob). 
 

3/ Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel 
doložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a to 
obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. 
Dodavatel doloží reference (osvědčení) vystavené zástupci objednatelů v kopii. 
Požadavkem zadavatele je doložení min. 1 referenční zakázky poskytnuté dodavatelem v posledních 3  
letech na zpracování územního plánu (i v rozpracovanosti - min. ve fázi koncept) pro město s min.                 
10 000 obyvatel. Ke každé předložené zakázce bude doloženo hodnotící vyjádření příslušného 
pořizovatele, včetně kontaktů na tohoto pořizovatele. 
 
Všechny výše uvedené kvalifikační doklady předloží dodavatel ve své nabídce. 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 
veřejnému zadavateli předložit: 
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). 
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. 
a). 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 
54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému   
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

 
 
DOTAZ 6: 

Jakým konkrétním způsobem statutární město Pardubice ověřovalo, zda společnost Ateliér Cihlář-Svoboda 
s.r.o. splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu 
ust. § 222 odst. 10 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek? 
 
ODPOVĚĎ: 
Dne 2.2.2022 dodavatel – Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. – doručil do datové schránky zadavatele částečně 
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redigovanou smlouvu - „Smlouva o převodu části závodu“ ze dne 16.12.2021 spolu s doklady k prokázání 
splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 
„Vypracování Územního plánu města Pardubice“. 
Zadavatel posoudil splnění kritérií kvalifikace stanovených v zadávací dokumentaci původního zadávacího 
řízení se závěrem, že dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Beroun, IČO: 08438391, prokázal splnění 
kritérií kvalifikace stanovených v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení s ohledem na aktuálně 
platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ je nahrazení dodavatele jiným dodavatelem možné, pokud změna v osobě 
dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení. 
 
 
DOTAZ 7: 

Jaké konkrétní dokumenty společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. předložila za účelem doložení splnění 
kritérií kvalifikace z původního zadávacího řízení? Žadatel žádá o poskytnutí všech za tímto účelem 
předložených dokumentů (přinejmenším v podobě bez údajů, které by nebylo podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím možné zákonně poskytnout). 
 
ODPOVĚĎ: 
Dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. dne 2.2.2022 doložil zadavateli níže uvedené doklady za účelem 
prokázání kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, které bylo 
zadavatelem realizováno v roce 2011 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, s ohledem na aktuálně platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
K prokázání splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
doložil: 

a) výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:  
- právnické osoby: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.,  
- člena statutárního orgánu: RNDr. Milan Svoboda,  
- člena statutárního orgánu: Ing. Jan Cihlář,  

b) potvrzení Finančního úřadu pro Středočeský kraj ke dni 15.11.2021 - ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 
ZZVZ,  

c) písemné čestné prohlášení ke spotřební dani ze dne 27.1.2022 -  ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,  
d) písemné čestné prohlášení ze dne 27.1.2022 ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,  
e) potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Beroun ze dne 9.11.2021 ve vztahu k § 74 odst. 1 

písm. d) ZZVZ,  
f) výpis z obchodního rejstříku ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

 
K prokázání splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
doložil: 

a) výpis z obchodního rejstříku ze dne 1.2.2022;  
b) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ke dni 27.01.2022; 
c) osvědčení o odborné kvalifikaci:  

RNDr. Milan Svoboda – autorizovaný architekt, doloženo osvědčení o autorizaci ČKA pro obor 
územní plánování, zapsán do seznamu autorizovaných osob vedeného ČKA ke dni 10.06.1999. 

 
K prokázání splnění technické způsobilosti ve smyslu § 79 ZZVZ dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
doložil: 
- seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. 
Samostatnou přílohou tohoto seznamu významných služeb tvoří dodavatelem doložená osvědčení 
objednatelů o řádném plnění. Tato osvědčení jsou dokládána za již kompletní realizované služby, které v 
době zadávacího řízení v roce 2011 byly v různých fázích rozpracovanosti (minimálně ve fázi koncept) a 
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splňovaly požadavky na požadovanou technickou způsobilost. 
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. prokazoval splnění požadavku na doložení  technické způsobilosti ve smyslu            
§ 79 ZZVZ prostřednictvím významných služeb, které tvoří nedílnou součást převodu části závodu 
společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. na společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. Tyto 
služby jsou výslovně uvedeny v uzavřené Smlouvě o převodu části závodu , Příloze č. 1, části E. 
 
Statutární město Pardubice žadateli poskytlo dokumenty (s anonymizací osobních údajů), které doložil 
dodavatel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. k prokázání splnění kritérií kvalifikace z původního zadávacího řízení 
s ohledem na aktuálně platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Čada 
vedoucí odboru  
v z. Ing. Karolína Vopršalová 

 

 


