
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaše podání, v němž požadujete poskytnutí informací týkajících 

se smluv uzavřených mezi povinným subjektem a společností VH-TRES, spol. s r.o. od roku 1997, konkrétně 

informace o způsobu výběru dodavatele a zdůvodnění zadání zakázky jednomu dodavateli. 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že eviduje níže uvedené smlouvy uzavřené mezi statutárním 

městem České Budějovice a společností VH-TRES spol. s r.o.: 

 

 

 smlouva o dílo č. IO-42/2002 (předmět díla - zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro 

realizaci a výkon autorského dozoru stavby „Úprava koryta Malše pro objekt mostu v ul. Matice 

školské“) 

 

 smlouva o dílo č. IO-50/2002 (předmět díla - zhotovení dokumentace „Vyhodnocení 

zaznamenaných, dostupných a věrohodných značek velkých vod z povodní na území města v srpnu 

2002“) 

 

 smlouva o dílo č. IO-52/2002 (předmět díla - práce a výkony inženýrské činnosti při realizaci stavby 

„Odstranění hlavních hygienických a zdravotních rizik v parku Stromovka v Č. Budějovicích 

poničeného povodní“) 

 

 mandátní smlouva č. 12/200/IO o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti při realizaci 

a dokončení stavby „ČESKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce přívodních řadů 10. etapa“  

 

 smlouva o dílo č. 19/IO/2004 (předmět díla - „Protipovodňová opatření Havlíčkova kolonie – Mladé 

- varianta A“) 

 

 mandátní smlouva č. 33/IO/2004 (předmět plnění - inženýrská činnost spojená s realizací 

autorského dozoru stavby „České Budějovice - Dukelská ulice - úsek Lidická - Mánesova - stavební 

úpravy“) 

 

 smlouva o dílo č. S/1124/6603/145/2004 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace a 

zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Protipovodňová ochrana Havlíčkova kolonie - Mladé - 

varianta A, 1. etapa“) 

 smlouva o dílo č. S/1222/2457/6/05 (předmět smlouvy - zhotovení projektové dokumentace 

k realizaci projektu „Město a voda“ a související výkony) 

 

 smlouva o dílo č. 14/IO/2005 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele na akci „Kašna na sídlišti Šumava“) 

 

 mandátní smlouva č. 26/IO/2005 o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti při 

realizaci a dokončení stavby „Kašna Šumava - 1. etapa - úprava ploch“ 
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 smlouva o dílo č. 46/IO/2005 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele na akci „Ochrana zástavby ulice Šípková, U Stromovky, Na Sádkách před vnikem 

extravilánových vod - I. etapa“) 

 

 mandátní smlouva č. 12/IO/2006 o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti při 

realizaci a dokončení stavby „Rekonstrukce silnice III/10575, Jubilejní ulice, České Budějovice - 

stavební úpravy inženýrských sítí“ 

 

 smlouva o dílo č. 21/IO/2006 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a pro výběr zhotovitele na akci „Č. Budějovice, stavební úpravy komunikace Jiráskova 

nábřeží - 1. etapa“) 

 

 smlouva o dílo č. 28/IO/2006 (předmět díla - zpracování studie „Protipovodňové úpravy Malše II. 

etapa“) 

 

 smlouva o dílo č. 29/IO/2006 (předmět díla - zpracování PD pro ÚR a zajištění IČ na akci „Varovný 

hlásný profil Dobrovodský potok“) 

 

 smlouva o dílo č. 30/IO/2006 (předmět díla - zpracování PD pro ÚR a zajištění IČ na akci Retenční 

nádrž „Pod Švajcemi“) 

 

 mandátní smlouva č. 49/IO/2006 na výkon inženýrské činnosti při přípravě a provádění stavby 

„Parkoviště a chodník Větrná ulice, České Budějovice“ 

 

 smlouva o dílo č. 57/IO/2006 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele pro stavbu „České Budějovice - ulice Branišovská - Milady Horákové - odvádění 

dešťových vod“) 

 

 smlouva o dílo č. 1111/OÚPA/09/2007 (předmět smlouvy - zpracování studie návrhu řešení pro 

akci „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - posouzení oponentního návrhu“) 

 

 smlouva o dílo č. 2007000203 (předmět díla - projektová dokumentace pro stavební povolení na 

akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 a 1.2“) 

 

 smlouva o dílo č. 2007000210 (předmět díla - projektová a inženýrská příprava spolu se zajištěním 

nezbytných podkladů akce „Protipovodňová ochrana Malše - II. etapa“) 

 

 mandátní smlouva č. 2007000279 na výkon inženýrské činnosti při provádění a dokončení stavby 

„Č. Budějovice - Třebotovice, Kaliště kanalizace vodovod, část I.“ 

 

 mandátní smlouva č. 2007000290 o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti při 

realizaci a dokončení stavby „Stavební úpravy ulice J. Ježka (úsek Dobrovodská - tř. Čsl. legií) České 

Budějovice“ 
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 smlouva o dílo č. 2007000577 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace, zajištění 

inženýrské činnosti stavby „Varovný hlásný profil Dobrovodský potok“) 

 

 smlouva o dílo č. S/1121/6611/16/07 (předmět smlouvy - zpracování ZD pro výběr zhotovitele pro 

akci „Stavební úpravy Dukelské ulice - 2. etapa“) 

 

 smlouva o dílo č. S/1123/6603/59/07 (předmět smlouvy - zpracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci „Protipovodňová 

ochrana Jiráskova nábřeží - úsek ul. Budivojova - Nový most“ 

 

 smlouva o dílo č. 2007000726 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele - Vráto + Havlíčkova kolonie - České Budějovice“) 

 

- výběr dodavatele byl proveden dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) formou zjednodušeného podlimitního řízení, kdy bylo 

vyzváno pět zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  

 

- hodnotícím kritériem dle § 78 zákona o veřejných zakázkách byla nejnižší nabídková cena 

 

- veřejná zakázka byla následně přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 

 

 smlouva o dílo č. S/1123/6603/97/07 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Protipovodňová opatření Havlíčkova kolonie - Mladé II. etapa“) 

 

- vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku malého rozsahu, bylo zadání zakázky provedeno 

v souladu s tehdy platnou směrnicí Rady města České Budějovice č. 3/2006 ze dne 21. 6. 2006, o 

postupu při zadávání veřejných zakázek, a to formou výzvy třem dodavatelům, přičemž hodnotícím 

kritériem byla výše nabídkové ceny 

 

- vybrána byla nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách zadání veřejné zakázky 
 

 smlouva o dílo č. 2008001647 (předmět díla - zajištění inženýrskogeologického průzkumu a 

zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro stavbu „České Budějovice, ul. 

Novohradská - U teplárny - odvádění dešťových vod“) 

 

 smlouva o dílo č. 2008002605 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace a inženýrské 

činnosti na akci „České Budějovice - České Vrbné, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě“) 

 

 smlouva o dílo č. 2009000842 (předmět smlouvy - zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti na akci „Komunikace a zpevněné plochy pro přístaviště 

Lannova loděnice“) 

 

 smlouva o dílo č. 2009000991 (předmět smlouvy - zhotovení projektové dokumentace - studie pro 

stavbu „Studie odtokových poměrů Vráteckého potoka“ 

 

 smlouva o dílo č. 2012000517 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a zajištění inženýrské činnosti na akci „České Budějovice, Kašna v Háječku - stavební a 

technologické úpravy“)   

 

 smlouva o dílo č. 2012001607 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele na akci „České Budějovice, Kašna v Háječku - stavební a technologické úpravy“) 
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- jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla zadána jednomu dodavateli 

 

- dle návrhu vypsání veřejné zakázky malého rozsahu byla důvodem zadání zakázky jednomu 

dodavateli skutečnost, že se jednalo o „projekční práce, které vyžadují určitou zkušenost 

s rekonstrukcí městských kašen a jejich technologií; autorský dozor vykonává standardně 

zpracovatel předchozích stupňů PD“ 

 

 smlouva o dílo č. 2012001966 (předmět díla - zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, včetně vydání územního souhlasu pro akci „České Budějovice - úprava přemostění 

Dobrovodské stoky Pražskou třídou“) 

 

- jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla zadána jednomu dodavateli 

 

- dle návrhu vypsání veřejné zakázky malého rozsahu byla důvodem zadání zakázky jednomu 

dodavateli skutečnost, že se jednalo o „aktualizaci projektu, který zpracovávala společnost VH TRES 

a daný projekt bude zpracován na základě studie zpracované rovněž touto společností. Zpracování 

společností VH TRES bylo dohodnuto na společném jednání ve věci povodňových opatření na 

Dobrovodské stoce za přítomnosti zástupců vedení města.“ 

 

 smlouva o dílo č. 2012002431 (předmět díla - zpracování technických variant na řešení úprav 

Dobrovodské stoky pro stavbu „Úprava Dobrovodské stoky - úsek Pražská třída, ř. km 3,862 - 

4,786“) 

 

- jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla zadána jednomu dodavateli 

 

- dle návrhu vypsání veřejné zakázky malého rozsahu byla důvodem zadání zakázky jednomu 

dodavateli skutečnost, že se jednalo o „zpracování technického řešení – protipovodňová opatření. 

PPO na území statutárního města zpracovávala komplexně tato projekční kancelář. Zpracování 

společností VH TRES bylo dohodnuto na společném jednání ve věci povodňových opatření na 

Dobrovodské stoce za přítomnosti zástupců vedení města.“ 

 

 smlouva o dílo č. 2013000614 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti na akci „České Budějovice, ulice Branišovská - Větrná, podchycení 

extravilánových vod“) 

 

- jednalo se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání bylo provedeno formou výzvy třem dodavatelům 

(v souladu s tehdy platnou směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2012 ze dne 4. 4. 2012, o 

postupu při zadávání veřejných zakázek) 

 

- veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, když 

hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 

 

 smlouva o dílo č. 2014000207 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace pro územní a 

stavební povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí 

a stavebního povolení na akci „Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce“ 

 

- jednalo se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání bylo provedeno formou výzvy pěti dodavatelům  

 

- veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, když 

hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 
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 smlouva o dílo č. 2014000497 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace pro stavební 

povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení na akci 

„České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou“) 

 

- jednalo se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání bylo provedeno formou výzvy pěti dodavatelům  

 

- veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, když 

hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 

 

 smlouva o dílo č. 2015001197 (předmět díla - „Koncepce protipovodňové ochrany obce s rozšířenou 

působností České Budějovice“) 

 

- jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla zadána jednomu dodavateli 

 

- dle návrhu na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadání zakázky jednomu dodavateli 

odůvodněno takto: „Na základě jednání pracovní skupiny pro přípravu Integrovaného plánu rozvoje 

území (IPRÚ) – Environmentální udržitelnost území, expertní tým Protipovodňová opatření byl 

stanoven úkol zpracovat koncepci protipovodňové ochrany obce s rozšířenou působností České 

Budějovice. K tomu schválila rada města dne 25. 3. 2015 rozpočtové opatření – částku ve výši 

1.452.000 Kč včetně DPH na zadání zpracování koncepce. Z dalšího jednání vyplynul návrh na 

zadání této zakázky jednomu uchazeči a to firmě VH-TRES spol. s r.o. První důvod je časový – část 

výstupů z přípravy je třeba zapracovat do konce července do IPRÚ, který musí město předložit ke 

schválení MM ČR. Dalším důvodem je pozitivní zkušenost ze spolupráce s firmou VH-TRES spol. 

s r.o., která je ve svém oboru znalá místních poměrů. Podílela se na projektování většiny 

protipovodňových opatření pro město České Budějovice a obce v obvodu ORP České Budějovice. 

Spolupracovala na zpracování krajské koncepce protipovodňových opatření v r. 2007. Je tedy 

předpoklad, že firma aje schopná celou koncepci zpracovat kvalitně s menšími časovými nároky a 

předat první část výstupu v požadovaném termínu.“ 

 

 smlouva o dílo č. 2015002424 (předmět díla - zhotovení projektové dokumentace na stavbu - akci 

„České Budějovice, Vrchlického nábřeží - stavební úpravy“ včetně zajištění vydání příslušných 

rozhodnutí pro realizaci stavby, výkon autorského dozoru a zpracování plánu BOZP při přípravě.  

 

- jednalo se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání bylo provedeno formou výzvy pěti dodavatelům 

a současně zveřejněním výzvy na webových stránkách statutárního města České Budějovice; 

hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 

 

- veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, jehož nabídka jako jediná splňovala požadavky zadavatele 

v zadávacích podmínkách 

 

 smlouva o dílo č. 2016000076 (předmět smlouvy - zhotovení projektové dokumentace na stavbu - 

akci „PPO stoka JIH“) 

 

- jednalo se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání bylo provedeno formou výzvy třem dodavatelům 

 

- veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, když 

hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 

 

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 Infz povinný subjekt obecně sděluje, že některé zakázky byly zadány 

jednomu uchazeči, a to z důvodu návaznosti na předchozí již vysoutěženou část projektu, případně na 

základě odborných znalostí dané problematiky. Tyto zakázky byly zadávány v režimu zakázek malého 

rozsahu, přičemž zvolený postup byl plně v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy 
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povinného subjektu. Pro úplnost povinný subjekt dodává, že jako zadavatel není dle § 18 odst. 5 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinen zadávat zakázky malého rozsahu dle tohoto zákona. 

 


