
Zadavatel 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
IČ: 67985891, 

Zastoupená: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
 

„DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - MIKROSKOP-MIKROFOTOMETR PRO 
STANOVENÍ SVĚTELNÉ ODRAZNOSTI A FLUORESCENČNÍ 

SPEKTRÁLNÍ ANALÝZU“ 
 

(dále také jen jako "Veřejná zakázka") 
 

realizovaná za podmínek dle § 23 z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále 
jen „zákon“) v jednacím řízení bez uveřejnění (dále také jako „JřBú“) 

 
 
 
 

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce 
(ve smyslu § 85 zákona) 

 
 

1 INFORMACE O ZADAVATELI 
 
1.1. Základní údaje 
 
1.1.  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,  

 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
 IČ: 67985891,  
 Zastoupená: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  
 (dále jen „zadavatel“ nebo případně také jen jako „ÚSMH“) 

 
2 PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky 

 
2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopu-mikrofotometru pro stanovení 

světelné odraznosti a fluorescenční spektrální analýzu v odraženém a procházejícím 



světle s možností vysokého rozlišení, jeho instalace, uvedení do provozu, odzkoušení  
a zaškolení obsluhy.  

 
 

2.1.2. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky  
 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 38515000-8 
Název kódu CPV:  Fluorescentní a polarizační mikroskopy 

 
 
3 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
3.1. Cena za splnění celého předmětu Veřejné zakázky dle Smlouvy na dodávku 

„Komplexního systému Mikroskopu-mikrofotometru pro stanovení odraznosti 
vitrinitu a fluorescenční spektrální analýzu“ činí 4.090.000,00,-Kč:slovy 
čtyřimilionydevadesáttisíckorun českých bez DPH. K této ceně bude připočteno          
a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 858.900,00,- Kč. Celková cena činí 
4.948.900,00,- Kč včetně DPH, slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetosmtisícdevětset 
korun českých včetně DPH. 
 
 

4 ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

4.1. Veřejná zakázky byla realizována v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek 
 ustanovení § 23 odst. 5 písm. a) zákona se zřetelem rovněž k podmínkám ustanovení  
§ 23 odst. 4 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona. 

 
 
5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÍTĚZNÉM UCHAZEČI 

 
5.1. Carl Zeiss spol. s r.o. 
 se sídlem: Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5 
 IČ: 49356691 
 zastoupený: Ing. Nikolou Hlůžovou, MBA, RNDr. Františkem Hudečkem, prokuristy 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
 19868 
 e-mail: zeiss@zeiss.com 

fax: + 420 233 101 223 
(dále také jako „Zájemce“, nebo také jako „Vítězný uchazeč“) 
 

5.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
5.2.1. Zadavatel obdržel od zájemce společnosti Carl Zeiss spol. s.r.o., IČ: 49356691, se 
 sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00 úplnou nabídku, která vyhověla 
 požadavkům zadávací dokumentace. V rámci posouzení nabídky hodnotící 
 komise posoudila, zdali samotná veřejná zakázka splňuje technické požadavky 
 stanovené zadávací dokumentací a  v tomto ohledu vlastní dodávka vyhověla 
 požadovaným technickým parametrům. 

 



5.2.2. S přihlédnutím k ustanovením § 79 odst. 6) zákona platí, že hodnotící komise 
 neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednoho uchazeče. 
 Hodnotící komise nabídku nehodnotila, avšak posuzovala celkovou výhodnost 
 nabídky a zdali odpovídá zadávacím podmínkám zadavatel. Nabídka výše uváděného 
 Zájemce beze zbytku splnila podmínky, jakož i veškeré náležitosti stanovené zákonem 
 a zadavatelem. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídky tak Zadavatel 
 rozhodl o přidělení předmětné veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči. Vzhledem 
 k tomu, že předmětná veřejná zakázka byla  soutěžena, resp. zadávána v tzv. jednacím 
 řízením bez uveřejnění, tedy s jediným uchazečem, zájemcem, nebylo předloženo 
 dalších nabídek. 

 
 

6 IDENTIFIKACE SUBDODAVATELŮ 
 
6.1. Veřejná zakázka není plněna subdodavateli, ani společnými uchazeči. 
 
 
7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA 
 
7.1. Vzhledem k použití jednacího řízení bez uveřejnění nebyly přijímány nabídky jiných 
  uchazečů. 
 
 
8 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ ČI UCHAZEČŮ JEŽ BYLI VYLOUČENI 
 
8.1. Vzhledem k použití jednacího řízení bez uveřejnění nedošlo k  vyloučení dalších 
 uchazečů. 
 
 
9 DŮVODY POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 
 
9.1. Právní postavení zadavatele a vymezení jeho činnosti ve vztahu k povaze veřejné 

zakázky 
 

9.1.1. Zadavatel je z hlediska své právní formy veřejnou vědeckou institucí, tedy  
 právnickou osobou, na kterou zcela dopadá právní úprava z.č. 341/2005 Sb. o 
 veřejných výzkumných institucích (dále také jen „zákon o výzkumných 
 institucích“).  

 
9.1.2. Z hlediska svého postavení a ve smyslu ustanovení § 2 zákona je tak zadavatel jako 
 veřejná výzkumná instituce právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti 
 je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený z.č. 130/2002 Sb. 
 o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „zákon o podpoře výzkumu“). 
 Hlavní činností zadavatele je zajištění podporovaného výzkumu. 

 
9.1.3. Vlastní předmět činnosti zadavatele je vymezen na základě zřizovací listiny ze dne 
 24. 5. 2006 (dále jen „zřizovací listina“). Ve smyslu čl. III zřizovací listiny je hlavní 
 činností zadavatele multidisciplinární vědecký výzkum zaměřený na hodnocení 
 nebezpečných účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických 
 procesů, na dynamiku, strukturu a geochemii zemské kůry, na stanovení a využití 



 vlastností hornin a antropogenních materiálů, ekologické zpracování surovin 
 spojené s likvidací tuhých odpadů za vzniku geomateriálů a vývoj biomateriálů a 
 žárovzdorných, stavebních, konstrukčních a sorpčních materiálů z netradičních 
 surovin.  

 
9.2. Povaha předmětu veřejné zakázky  

 
9.2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení podrobně vymezeného v příloze     
 č. 1 této výzvy, které je kombinací mikroskopu pro odražené a procházející světlo   
 a spektrofotometru, který je nedílnou součástí tohoto zařízení. Dodávané zařízení je 
 dodávkou výlučně určenou pro potřeby vědecké a výzkumné činnost zadavatele.  

 
9.2.2. Vlastní předmět zakázky tak byl specifikován v návaznosti na šetření a na 
 základě požadavků zadavatele, které zcela odpovídají potřebám předmětu činnosti 
 zadavatele dle zákona o výzkumných institucích a zřizovací listiny.  

 
9.3. Použití jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky dle ustanovení § 23 odst. 5) 
 písm. a) zákona  

 
9.3.1. Zadavatel se při volbě realizace zakázky zabýval otázkou, v jakém druhu 
 zadávacího řízení má předmětnou zakázku zadat. V tomto ohledu především 
 zadavatel zcela postupoval v souladu se zákonem, pokud jde o předpokládanou 
 hodnotu zakázky, kterou stanovil za podmínek § 13 zákona, a to v návaznosti na co 
 nejširší průzkum relevantního trhu ohledně technických a funkčních vlastností 
 poptávaného zařízení. V dalším byl zadavatel nucen přihlédnout především 
 k technickým vlastnostem dodávky zařízení a jeho kompatibilitou s dalšími 
 přístroji, které již zadavatele využívá. Zadavatel je z hlediska naplňování předmětu 
 své činnosti spočívající ve výzkumu a vývoji ve smyslu zákona o podpoře výzkumu 
 nucen vyžadovat standard, který je na obdobných pracovištích ve světě rovněž 
 požadován.  

 
9.3.2. V návaznosti na shora uvedené tak zadavatel shledal, že v zásadě jediným možným 
 způsobem pro zajištění dodávky příslušného zařízení je postup odpovídající 
 požadvkům ustanovení § 23 odst. 5 písm. a) zákona, neboť dodávané zboží je 
 vyráběno výlučně pro účely výzkumu a vývoje zadavatele, přičemž výsledky této 
 činnosti nejsou využívány za účelem zisku či k úhradě nákladů na úhradu výzkumu 
 a vývoje. Zjištěné výsledky získané prostřednictvím dodávky zařízení slouží 
 výlučně k vědecké a výzkumné práci zadavatele.  

 
9.4. Existence dalších podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 
9.4.1. Na rámec existence podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění ve 
 smyslu ustanovení § 23 odst. 5) písm. a) zákona rovněž zadavatel uvádí, že v 
 předmětné věci je rovněž dána i existenci podmínek pro realizaci dodávky zařízení 
 z důvodů ve smyslu § 23 odst. 4) písm. a) a písm. b) zákona.  

 
9.4.2. § 23 odst. 4 písm. a) zákona – existence technických důvodů 

 
9.4.2.1. Zadavatel rovněž považuje za nezbytné poukázat na tu skutečnost, že z hlediska 
 řádné realizace předmětu své činnosti, tj. výzkumu a vývoje, platí, že i v rámci 



 mezinárodní vědecké spolupráce musí být vědecké poznatky získány 
 prostřednictvím takových technických zařízeních, které odpovídají standardům 
 mezinárodních akreditovaných laboratoří, ve kterých je prováděn vědecký výzkum, 
 jako je tomu u zadavatele.  

 
9.4.2.2. V daném případě poptávané zařízení představuje svojí povahou unikátní přístroj 
 určený k výzkumu hornin, který umožnuje rozvoj výzkumu v oblasti struktury a 
 mechaniky hornin a v oblasti výzkumu prašných částic. Dodávka zařízení se dále 
 vyžnačuje vysokou kompatibilitou nezbytnou pro správnou funkčnost celého 
 systému, zvláště při práci s vysokým až nanometrovým rozlišením. Dodávka 
 zařízení slouží ke stanovení stupně prouhelnění uhlí a uhelnatých hornin a břidlic 
 na základě fotometrického měření odraznosti mikroskopických částic huminitu a 
 vitrinitu a stanovení stupně maturace na základě intenzity fluorescence uhlíkatých 
 částic změřených spektrofotometrem při různých vlnových délkách. Konečně také 
 dodávka zařízení  slouží ke kombinovanému kvalitativnímu a kvantitativnímu 
 stanovení složení forem organické hmoty v uhlí a v horninách v normálním a v 
 modrém odraženém světle. Díky možnosti mikroskopování v procházejícím a 
 polarizovaném světle také ke stanovení složení základních skupin minerálů a 
 opticky aktivních částic a pro pozorování nejrůznějších struktur, povrchů hornin a 
 jejich následného spektrálního vyhodnocení.  

 
9.4.2.3. Z důvodů výše uváděných jsou dány zákonný důvod pro realizaci jednacího řízení 
 bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4) písm. a) zákona.  

 
9.5. § 23 odst. 4 písm. b) zákona – krajně naléhavý zájem  

 
9.5.1.  Zadavatel rovněž považuje za nezbytné uvést, že dodávka zařízení je poptávána 
 v důsledku okolností, které nastaly nezávisle na jeho vůli. Konkrétně se tak zadavatel 
 stal v roce 2013 obětí spáchání trestného činu vloupání do areálu  zadavatele, v rámci 
 čehož došlo k nenávratnému poškození staršího mikroskopického systému, což 
 způsobilo podstatné omezení provádění rozsahu vědecké a výzkumné činnosti 
 zadavatele ve vybrané oblasti. 

 
9.5.2. Poškození původního zařízení a následné zajištění finančních prostředků od 
 zřizovatele zadavatele ve vazbě na nutnost pokračovat ve výzkumu na jednotlivých 
 projektech tak neúměrným způsobem komplikuje provádění výzkumu zadavatele, 
 které nesnese dalšího odkladu. Zmíněné důvody tak mohou vést k závěru, že pro 
 realizaci jednacího řízení bez uveřejnění je splněna podmínka ve smyslu ustanovení 
 § 23 odst. 4) písm. b) zákona 

 
 
Zadavatel je přesvědčen, že z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že podmínky pro 
použití jednacího řízení bez uveřejnění, a to především ve smyslu ustanovení § 23 
odst.  5) písm. a) zákona byly bez jakýchkoliv pochybností naplněny. 

 
 
10 DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
 Zadávací řízení nebylo zrušeno. 



11 V pr ipade verejne zakazky v oblasti obrany nebo bezpecnosti oduvodneni 
1. prekroceni celkove doby trvani podJe § 23 odst. 5 pisD1. b), doSlo-Ii 
k pfekroceni teto doby, 
2. nedodrzeni Jhuty podle § 23 odst. 7 pismo b) bodu 5, doSlo-1i k jejim 
nedodrzeni, 
3. uzavreni r amcove smlouvy na dobu delsi nei 7 let, byla-li takova smlouva 
uzavrena. 

.i 
1f 1- 101'7V Praze dne .. ..... .. . . ............. .. . . 


Ustav struktury a mechaniky hornin AVCR, v. v. i. 


RNDr. Josef Ste 



