
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. března 2017 č. 240 

 
o ustanovení komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí                            

v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
 hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji 

 a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
 

Vláda 

I. schvaluje ustanovení komisí  k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí 
v rámci  programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 
společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje, jejich složení, rozsah činností v průběhu zadávacího řízení a 
pravidla jejich usnášeníschopnosti tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto 
usnesení; 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 19. října 2015 č. 834, k návrhu ustanovení hodnotících 
komisí pro veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí v rámci programu řešení 
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji 
a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje; 

III. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zabezpečit činnosti 
komisí uvedených v bodě I tohoto usnesení. 

 
Provede: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku 
a ministr financí 
 
Na vědomí: 
předseda Českého báňského úřadu, 
hejtmani Ústeckého kraje, 
Karlovarského kraje,  
Moravskoslezského kraje 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 



Příloha č. 1 
usnesení vlády 
ze dne 29. března 2017 č. 240 

 

 

Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu 
řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji 
 

I. Složení Komise 
 
Organizace:       člen          náhradník 

 
MF        Bc. Klára Bigazová, DiS       Ing. Hana Beranová 
MPO        Ing. Vladimír Šanda       Ing. Vladimír Bureš 
MŽP        RNDr. Richard Přibyl       Ing. Hana Dvořáková 
ČBÚ        Ing. Dušan Havel, MPA       Ing. Dalibor Tichý 
Karlovarský kraj1)      Ing. Regina Martincová       Ing. Vít Venhoda 
Ústecký kraj1)       Ing. Jaroslava Kuzsniruková   Ing. Iva Tomešová 
za regionální Hospodářskou a sociální radu1): 
Chomutovska       Ing. Jan Cháb        Miroslav Tlapák 
Mostecka       Ing. Helena Veverková       Mgr. Martin Kabrna 
Teplicka       Ing. Jiří Klement        Vlastimil Aubrecht 
Ústecka       Ing. Radek Vonka        Ing. Zdeněk Soukup 
Sokolovska       Ing. Karel Jakobec        Michal Matyo 
Zástupce předkladatele projektu - určený předkladatelem projektu vždy ke konkrétní veřejné 
zakázce 
 

1) Jednotliví zástupci krajů a regionálních hospodářských a sociálních rad budou vždy 
přítomni v počtu jeden, a to podle toho, ve kterém regionu má být daný projekt 
realizován 

 
Hodnotící komise je ustanovena v počtu 7 členů a 7 náhradníků pro každou jednotlivou 
veřejnou zakázku. 
 
 
II. Rozsah činností Komise v průběhu zadávacího řízení 

- hodnocení nabídek, 
- posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, 
- posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů v zadávacích řízeních, 
- učinění  výzvy a posouzení náležitostí dle § 46, § 104 a § 122 odst. 3 zákona                

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
III. Pravidla usnášeníschopnosti Komise 
 
U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH: 

- Komise je usnášeníschopná pokud je přítomno  minimálně  5 osob. 
 
U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 300 mil. Kč bez DPH: 

- Komise je usnášeníschopná pokud je přítomna minimálně většina. 
 

 

 



Příloha č. 2 
usnesení vlády 
ze dne 29. března 2017 č. 240 

 
 
 
 

Komise k veřejným zakázkám  zadávaným Ministerstvem financí  
v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 

 

 

I. Složení Komise 
 
Organizace:   člen    náhradník 
 

1. MF    Ing. Hana Beranová   Bc. Klára Bigazová, Dis. 

2. MPO    Ing. Vladimír Šanda  Ing. Oldřich Mrázek 

3. MŽP    RNDr. Richard Přibyl  Ing. Hana Dvořáková 
4. ČBÚ    Ing. Antonín Taufer, CSc.  Ing. Radim Mžyk 
5. Moravskoslezský kraj  Jan Krkoška   Ing. Jaroslav Kania 
6. Zástupce předkladatele projektu - určený předkladatelem projektu vždy ke konkrétní 

veřejné zakázce 
 
Hodnotící komise je ustanovena v počtu 6 členů a 6 náhradníků pro každou jednotlivou 
veřejnou zakázku. 
 
 
II. Rozsah činností Komise v průběhu zadávacího řízení 

- hodnocení nabídek, 
- posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, 
- posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů v zadávacích řízeních, 
- učinění výzvy a posouzení náležitostí dle § 46, § 104 a § 122 odst. 3 zákona              

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
III. Pravidla usnášeníschopnosti Komise 

U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH: 
- Komise je usnášeníschopná pokud je přítomno minimálně 5 osob. 

 
U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 300 mil. Kč bez DPH: 

- Komise je usnášeníschopná pokud je přítomna minimálně většina. 
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