MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
Mgr. Michaela Marksová
ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství

V Praze dne 3. prosince
Č. j.: 28 831/2009-60

Věc:

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění
kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany“

Zadavatel veřejné zakázky, Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) v platném znění
rozhodl, že zadávací řízení veřejné zakázky „Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a
osoby požívající doplňkové ochrany“ zahájené na základě Oznámení zadávacího řízení
zveřejněné v v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 9. 9. 2009, evidenční číslo
zakázky VZ 60035802.
se ruší.
Odůvodnění:
Zadavatel zamýšlel výše popsaným zadávacím řízením zadat nadlimitní veřejnou zakázku,
jejímž předmětem mělo být zajištění kurzů českého jazyka pro osoby, kterým byl v České
republice udělen azyl nebo doplňková ochrana v rámci naplňování „Koncepce integrace
cizinců na území ČR pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany“.
V průběhu zadávacího řízení bylo zadavateli poskytovatelem finančních prostředků pro plnění
veřejné zakázky Ministerstvem vnitra ČR doručeno sdělení čj. MV – 32671-18/OAM-2009 ze
dne 19. 11. 2009, ze kterého je zřejmé, že Ministerstvo vnitra ČR přijalo po zahájení
zadávacího řízení v důsledku rozpočtových změn rozhodnutí o snížení finančních prostředků
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určených pro předmětnou veřejnou zakázku o více než 50%. Konečná úroveň snížení bude
známa až po přijetí rozpočtového opatření Vládou ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný
zdroj finančního krytí veřejné zakázky, dojde shora uvedeným snížením k podstatné změně
okolností, za kterých byla veřejná zakázka zadávána. Tato změna by vedla k nutnosti zásadě
omezit rozsah plnění veřejné zakázky, což by v případě jejího zadání potenciálně vybranému
uchazeči významně zasáhlo do kalkulace nabídkové ceny. Navíc zadavateli není v tomto
okamžiku známo, jaká konkrétní částka bude pro financování plnění veřejné zakázky nadále
určena. Ze shora uvedeného je zřejmá nemožnost zadavatele dostát finančním závazkům
vyplývajících z návrhu smlouvy připojené k nabídkám na plnění předmětné veřejné zakázky
v předpokládaném rozsahu.
S ohledem na shora uvedené přijal zadavatel toto opatření - rozhodnutí, kterým předmětné
zadávací řízení zrušil dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Nemožnost uhradit vybranému
uchazeči odměnu za plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v předloženém návrhu
smlouvy připojené k nabídce je okolností představující důvody hodné zvláštního zřetele, pro
které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, proto rozhodl jak
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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