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Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 
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Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o centralizovaném zadávání  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na služby s názvem 

„Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, 

dle důvodové zprávy 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání  veřejné zakázky na 

služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“ byl schválen Radou města Přerova na její 37. schůzi dne 14. 5. 2020, usnesení č. 

1391/37/7/2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

V souladu s usneseními Rady města Přerova a s usneseními Zastupitelstva města Přerova je 

Zastupitelstvu města Přerova předkládáno ke schválení uzavření smlouvy na centralizované zadávání 

komplexního pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu a rizika souvisejících s 

činností Statutárního města Přerov a jím zřízených příspěvkových organizací. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit návrh na usnesení. 



 

Odbor vnitřní správy 

Odbor Vnitřní správy doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh usnesení dle 

důvodové zprávy. 

 

Důvodová zpráva: 

V souladu s ustanovením Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4 a v 

návaznosti na konec aktuálně uzavřené pojistné smlouvy k 31. 10. 2020 byl Radě města Přerova 

předložen návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku a uložit ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Přerovem zajistit připojení příspěvkové organizace jako pověřujícího 

zadavatele do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za 

škodu a rizika souvisejících s činností organizace a za uvedeným účelem uzavřít se Statutárním 

městem Přerovem jako centrálním zadavatelem písemnou smlouvu. Tyto návrhy byly schváleny 

Radou města Přerova dne 8. 4. 2020, usnesení č. 1304/35/6/2020. 

  

V souladu s ustanovením Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4 a v 

návaznosti na konec aktuálně uzavřené pojistné smlouvy k 31. 10. 2020 pak byl následně 

Zastupitelstvu města Přerova předložen návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku a vzít na vědomí 

jednak zapojení všech příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov do 

centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu a rizika 

souvisejících s činností organizace jako pověřujících zadavatelů a jednak za tímto účelem uzavření 

písemné smlouvy mezi centrálním zadavatelem, tj. Statutárním městem Přerov, a pověřujícími 

zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi. Tyto návrhy byly schváleny Zastupitelstvem města 

Přerova dne 27. 4. 2020, usnesení č. 452/12/6/2020. 

  

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zadavatel 

může při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením nechat smluvně 

zastoupit jinou osobou. Zástupce nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího 

řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách; to neplatí pro prokuristu nebo zřizovatele 

zastupujícího příspěvkovou organizaci, jejímž je zřizovatelem. Návrh na smluvní zastoupení 

zadavatele byl schválen Radou města Přerova dne 30. 4. 2020, usnesení č. 1351/36/6/2020. 

  

Informace ke způsobu zadání veřejné zakázky 
Podle předmětu plnění se jedná o veřejnou zakázku na služby, kdy podle stanovené předpokládané 

hodnoty na plnění veřejné zakázky se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, kterou je zadavatel resp. 

centrální zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Statutární město Přerov bude v této veřejné 

zakázce vystupovat jako centrální zadavatel dle § 9 ZZVZ, který bude pořizovat pojišťovací služby 

pro jiné veřejné zadavatele – příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Přerov. Okruh 

zadavatelů, pro které bude centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen již v zadávací 

dokumentaci a dále nesmí být měněn. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé, pro něž bude 

centralizované zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky, tzn. 

do okamžiku uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, uzavřít písemnou smlouvu, v níž 

upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Tato smlouva je 

před jejím uzavřením předložena prostřednictvím Rady města ke schválení Zastupitelstvu města. 

  

S účinností od 18. dubna 2017 vznikla centrálním zadavatelům povinnost elektronické komunikace 

mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení, tzn. že veškeré úkony v zadávacím řízení musí 

probíhat písemně, nestanoví-li ZZVZ jinak. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

musí probíhat elektronicky s výjimkou případů stanovených ZZVZ. 

   

 



Příloha 
Smlouva o centralizovaném zadávání  

 

 


