
 

   

 

 

 

 

č. j.: 1793 21110 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
A VEŘEJNOST K PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, 

kteří mají zájem zúčastnit se otvírání obálek, 
přičemž účast není povinná 

1. Prezence účastníků výběrového řízení (dále jen „VŘ") bude probíhat od uplynutí termínu 
pro podání nabídek maximálně po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno 
otevírání doručených obálek. Účastníku, který se k prezenci dostaví po uplynutí doby 
určené k prezenci, nebude prezence umožněna. Při prezenci se musí účastník VŘ 
prokázat: 

a) pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem 
totožnosti, který při prezenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí. Pro účely VŘ se za 
průkaz totožnosti považuje u občanů české republiky občanský průkaz, pokud mají 
trvalé bydliště v zahraničí také cestovní pas; u zahraničních fyzických osob pouze 
cestovní doklad, 

b) pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a 
podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby") 
musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby 
výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, 
v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací 
listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné 
změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba 
vzniká. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným 
průkazem totožnosti (viz výše). Pokud dojde ke změně statutárního orgánu 
právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán 
právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným 
čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou 
jednat za účastníka VŘ. Pro případnou účast v aukci je nezbytné, aby se účastník VŘ 
dostavil v době určené pro prezenci účastníků VŘ, která je uvedena v Oznámení o 
VŘ. 

2. Po skončení otevírání obálek s nabídkami sdělí předsedající účastníkům VŘ a veřejnosti 
účastníka VŘ, který splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky ve VŘ a 
podal nejvyšší nabídkovou cenu. V případě, že bylo vyhlášeno VŘ bez následné aukce, je 
tento účastník považován za vítěze a bude s ním uzavřena smlouva. V případě, že 
zájemce v dané lhůtě neuzavře smlouvu, DS může uzavřít smlouvu s dalším účastníkem 
VŘ, který podal druhou nejvyšší nabídku, a to za podmínky, že rozdíl mezi nejvyšší 
nabídkou a druhou nabídkou není vyšší než 10%. Průběh VŘ je zaznamenán v protokolu 
o VŘ, který podepíší všichni členové komise. 
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