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Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále LL LK) 
 

vydávají tuto směrnici 

.  

Protikorupční strategie  

I. 

Vymezení působnosti 

 
V dalším uvedená pravidla a postupy se týkají všech činností LL LK souvisejících 

s uzavíráním obchodně závazkových vztahů v rámci hlavní i vedlejší činnosti organizace ve 

smyslu zřizovací listiny. 

 
II. 

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (stavební práce, dodávky, služby) – obecné zásady 

 

A) Nadlimitní a podlimitní zakázky 

 

1) Pokud to předmět plnění veřejné zakázky umožňuje, bude využito ustanovení §98 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně jiným vhodným způsobem 

umožněno dílčí plnění veřejné zakázky tak, aby bylo plnění umožněno maximálnímu 

počtu dodavatelů. 

2) Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky bude vždy, pokud to jeho povaha 

umožňuje, také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití. 

3) Rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku 

musí vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jednotlivých jeho 

částí. 

4) Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky musí být zdůvodněny 

objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry budou doplněny 

o toleranční rozsah min.  ± 10 % za podmínky splnění požadovaného medicínského 

účelu (diagnostické a terapeutické využití). V případě, že zadavatel bude trvat na 

přesném parametru bez tolerance, musí požadavek zdůvodnit objektivní potřebou přímo 

v technické specifikaci zadávacích podmínek. 

5) V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu 

plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky (sankce, servis, dodací lhůty, atd.), bude 

primárně jediným hodnotícím kritériem cena. V opodstatněných a řádně odůvodněných 

případech je možné použít k hodnocení kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. 

Zadavatel musí před zahájením veřejné zakázky písemně zdůvodnit zvolená dílčí 

hodnotící kritéria, tato povinnost platí i v případě, pokud by toto Zákon a jeho prováděcí 

předpisy nevyžadovaly. Při využití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti, musí 

mít dílčí kritérium nabídková cena váhu min. 70%. 

6) V případě, že je takový postup vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky 

efektivní, bude použit institut elektronické aukce. Základní podmínkou pro použití 

elektronické aukce je kvantifikovatelnou hodnotících kritérií. 



7) Otevírání obálek bude provedeno v sídle LL LK za účasti zástupce zadavatele (tj. 

kmenový zaměstnanec). 

8) Při posuzování a hodnocení nabídek budou dodržovány zásady uvedené v ustanovení § 6 

Zákona, jakož i zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Tzn., v případě, že při 

posuzování kvalifikace či posuzování nabídek hrozí, že bude vyloučena nabídka 

s nejnižší cenou, či nabídka, která by dle číselných parametrů mohla být vyhodnocena 

jako nejúspěšnější, musí LL LK požadovat na dodavateli písemné objasnění informací či 

dokladů, vyzvat jej, aby předložil další informace či doklady prokazující splnění 

kvalifikace dle příslušných ustanovení Zákona, tedy § 59 odst. 4 či písemné vysvětlení 

nabídky dle § 76 odst. 3. 

B) Zakázky malého rozsahu 

 

9) V případě zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč 

bez DPH uveřejní LL LK na svých internetových stránkách a/nebo na profilu zadavatele 

textovou část zadávací dokumentace, a to alespoň po celou lhůtu pro podání nabídek, to 

neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací 

nebo se jedná o výjimky definované v § 18 odst.1 až 4 Zákona. 

10) Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 15/2014 ze dne 1. 4. 2014 bude 

minimalizována použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 

Sb. V případě záměru použití jednacího řízení bez uveřejnění je povinen ředitel 

organizace předložit jasné zdůvodnění potřebnosti využití jednacího řízení bez 

uveřejnění spolu s odborným stanoviskem k oprávněnosti záměru použití jednacího 

řízení bez uveřejnění a k hodnotě veřejné zakázky. 

 

 

III. 

 Pravidla vztahů mezi LL LK a dalšími subjekty 

 
1) LL LK jakožto přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví nesmí přijímat 

sponzorské dary, účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady 

pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od 

právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných 

zakázek touto organizací realizovaných. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízených fondů 

na podporu vzdělávání zaměstnanců, 

2) Veškeré množstevní a další bonusy, týkající se konkrétního obchodního závazkového 

vztahu, budou přesně specifikovány v příslušné smlouvě. 

3) O všech finančních a materiálních sponzorských darech, jejichž hodnota přesáhne 

100 tis. Kč, (v případě darů od jednoho dárce, jejichž hodnota nedosahuje 100 tis. Kč, 

rozhoduje hodnota všech darů celkem), bude informován věcně příslušný odbor 

ministerstva (odbor finanční) v rámci pravidelného ekonomického reportingu. 

4) Je nepřípustné, aby zaměstnanci LL LK, kteří se přímo nebo nepřímo podílí na 

rozhodování při zadávání veřejné zakázky, prováděli činnosti ve prospěch právnických či 

fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejné zakázky, u kterých je 

DLL zadavatelem. 

5) Veškeré sponzorské dary přijaté LL LK jakožto přímo řízenou organizací budou 

zveřejňovány na jejích webových stránkách. 



 

 

IV. 

Kontrola 

 
1) Plnění zásad kontrolováno v rámci pravidelných veřejnoprávních kontrol, LL LK bude 

kontrolovat dodržování zásad této směrnice pomocí vnitřního kontrolního systému. 

2) Veškeré údaje, které je LL LK jakožto přímo řízená organizace reportovat zřizovateli, 

budou předávána na odbor finanční MZ ČR. 

 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

 

Touto směrnicí není dotčena povinnost dodržovat právní předpisy a vládní usnesení platná pro 

danou oblast. 

Tato směrnice zrušuje účinnost směrnice č. 5/2013 Protikorupční strategie ze dne 11. 2. 2013. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

V Lázních Kynžvart dne 1. 5. 2014 

 

 

Ing. Bc. Jiřina Valentová 

ředitelka LL LK 

 

 

(a)  

 

 


