
Zadavatel:  
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 
Se sídlem:  
100 10 – Praha 10, Vršovická 65 
IČO:  
164 801 
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1 
Číslo účtu:  
7628001/0710 
Zastoupený:  
RNDr. František Pelc, náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny  
 
 
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12, 
odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
 
Název veřejné zakázky:  
“Analýza relevantních právních, legislativních a správních nástrojů použitelných pro přípravu 
nového zákona o ochraně přírody a krajiny“  
 
Předmět veřejné zakázky:  
služby 
Druh zadávacího řízení:  
podle §12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. 
Limit veřejné zakázky:  
veřejná zakázka malého rozsahu 
Doba zveřejnění:  
od  7. 4. 2008 do 17.4. 2008 
 
Kontaktní osoby:  
RNDr. František Pelc, náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody  a krajiny,  
telefon: 267 122 495 , email: František_Pelc @env.cz 
Mgr. Barbora Landová, odbor zvláště chráněných částí přírody,  
telefon: 267 122 148, email: Barbora_Landova@env.cz 
 
Cíl veřejné zakázky:  
Vypracovat analýzu zákona o ochraně přírody a krajiny z hlediska vyhodnocení vazeb          
na relevantní právní předpisy, zejména správní řád, stavební řád a územní plánování, dále 
předpisy k vyhodnocování vlivu na životní prostředí, předpisy na úseku vodního 
hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství a další právní předpisy upravující problematiku 
související s ochranou přírody a krajiny. Posoudit právní  a správní administrativní                  
i soukromo – právní  nástroje využitelné v přípravě zcela nového právního předpisu              
na ochranu přírody a krajiny. 
 
Kvalifikační předpoklady uchazeče: 
Pro realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel požaduje prokázání odborné 
způsobilosti uchazeče v oblasti národní právní úpravy ochrany přírody a krajiny a legislativy 



Evropských společenství pro oblast ochrany přírody a krajiny. Odborná způsobilost musí být 
prokázána minimálně třemi rozdílnými referencemi. 
 
Součástí písemné nabídky bude: 

1) Doložení kvalifikačních předpokladů. 
2) Návrh časového rámce realizace zakázky.  
3) Nabídková cena. 
4) Použité informační zdroje. 

 
 
Hodnotící kritéria: 

A. Časový rámec zpracování požadovaných podkladů………………max. 25 bodů   
B. Finanční výhodnost nabídky…………………………………….  max. 30 bodů 
C. Zhodnocení použitých informačních zdrojů……………………...max. 25 bodů 

 
 
 
Vyzýváme zájemce k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, 
zadané podle §12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. nejpozději 17.4. 2008. Nabídka bude 
doručena poštou na adresu zadavatele, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 
Praha 10 nebo osobně předána v podatelně Ministerstva životního prostředí v jeho sídle. 
 
Výsledky výběru zájemců o účast na veřejné zakázce malého rozsahu budou zveřejněny       
po dobu tří dnů na profilu zadavatele: 
 
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/verejne-zakazky 
 
 
 
Za zadavatele: RNDr. František Pelc, náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny  
 
 
 
 
 


