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Vyjádření jednatele pověřeného řízením firmy  

ke zprávě z externího auditu 
Podklad pro jednání zastupitelstva města Český Krumlov 16. 11. 2016 

 

Zprávu z externího auditu, jež je výsledkem mnohotýdenní práce auditorů vnímám jako obraz 

vidění naší obchodní společnosti bez hlubších znalostí souvislostí, znalosti poslání a účelu 

založení firmy. Avšak obraz, který přináší užitečné pohledy zvenčí, které v mnohých zjištěních 

jsou přínosem, který může zkvalitnit chod firmy, nově nastavit procesy řízení a kontroly a 

zlepšit komunikaci uvnitř i navenek. 

 

Je zcela zjevné, že audit byl veden snahou vypracovat odborné, objektivní a nestranné 

posouzení úrovně a efektivnosti hospodaření společnosti a nakládání s jejím majetkem, ale 

nejsem si zcela jist, zda to bylo v dostatečném kontextu s jejím posláním definovaným 

v zakladatelských listinách společnosti a v jejích základních dokumentech schválených jediným 

společníkem firmy. To se týká hlavně zjištění vysoké významnosti č. 1 – Dlouhodobá ztráta 

některých středisek. K středisku Cestovní ruch je třeba jednoduše připomenout, že součástí 

všech klíčových koncepčních dokumentů od založení firmy až po poslední aktualizaci je poslání 

firmy – pečovat o rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově včetně zajištění všech 

souvisejících služeb a činností (Infocentrum, Management cestovního ruchu) se zajištěním 

většinového krytí výdajů z vlastních prostředků. 

 

Realizace a provozování projektů typu: Synagoga, Zahradní domek – Ateliér Egona Schieleho, 

Museum Fotoateliér Seidel, Jezuitská zahrada, dětská hřiště Synagoga, Hradební a Jelení 

zahrada, historická budova ZUŠ bylo vždy řádně projednáno jak ve fázi přípravy, plánu, tak ve 

fázi výsledků jednotlivých období na všech úrovních vedení společnosti i města, a takto bylo i 

odsouhlaseno i schváleno. Jsem přesvědčen, že je plně v souladu opět se všemi klíčovými 

dokumenty a posláním společnosti a tudíž není zcela na místě hovořit tak, jak auditoři 

upozorňují, že v důsledku dlouhodobého provozování ztrátové činnosti může docházet 

k porušování povinnosti péče řádného hospodáře.  

 

Z hlediska doporučení auditorů k tomuto zjištění nepociťuje vedení firmy potřebu, aby 

jediný společník navyšoval dotaci, které by kompenzovaly ztrátové činnosti a doporučení 

zvážit omezení dlouhodobě ztrátových činností je spíše rozhodnutím jediného společníka, 

než managementu firmy, kterou tyto činnosti nikterak neohrožují. Naopak vedení firmy si 

v této oblasti dlouhodobě stanovuje úkoly a cíle, aby při zachování všech těchto činností 

docházelo efektivními opatřeními alespoň k částečnému snižování ztráty (viz Museum 

Fotoateliér Seidel).  

 

1. Úrovně rizika 

Pro účely externího auditu byly kategorizovány zjištění dle níže uvedené úrovně rizika: 

Významnost 

zjištění 

 

Popis zjištění 
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Vysoká 

významnost 

 

Velmi závažné zjištění (doporučení řešit okamžitě – nastavit nápravná a 

preventivní opatření). Vysoká významnost - zjištění, které představuje 

značné riziko. Odpovídající opatření musí být přijato vedením bez 

zbytečného odkladu. Management může využít doporučení auditního týmu 

nebo zvolit své vlastní řešení. 

Střední 

významnost 

 

 

Střední významnost - zjištění, které představuje střední riziko. Auditovaný 

subjekt, vedení může využít doporučení auditního týmu nebo zvolit své 

vlastní řešení. 

Nízká 

významnost 

 

Nízká významnost – zjištění, které představuje malé riziko, nicméně auditní 

tým ho považuje za nutné uvést. Auditovaný subjekt/vedení může využít 

doporučení auditního týmu nebo zvolit své vlastní řešení. V případě, že se 

vedení rozhodne zjištění nevypořádat = přijme riziko z nepřijetí opatření. 

 

2. Zjištění - Vysoká významnost 

1  Dlouhodobá ztráta některých středisek 

Zjištění: 

Některá střediska jsou dlouhodobě ztrátová. Středisko Cestovní ruch vykázalo ve 

sledovaném období ztrátu v rozmezí 1,7 – 2,2 mil. Kč, Fotoateliér Seidel 

v rozmezí 1,4 – 3,3 mil. Kč, Synagoga v rozmezí 67 – 672 tis. Kč a Schieleho domek 

v rozmezí 39 – 88 tis. Kč. Ztráty z činností těchto středisek jsou kryty ostatní 

činností společnosti.  

Podle § 159 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník je člen voleného orgánu (tedy 

i každý jednatel) povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jedná se o tzv. povinnost péče řádného 

hospodáře. Auditoři upozorňují, že v důsledku dlouhodobého provozování 

ztrátové činnosti může docházet k porušování povinnosti péče řádného 

hospodáře. 

Doporučení: 

Zvážit omezení dlouhodobě ztrátových činností. 

Dohodnout s vlastníkem ČKRF navýšení dotací, které by kompenzovaly ztrátové 

činnosti. 

 

Je přirozeně snahou vedení společnosti ztráty co nejvíce snižovat, ale již ze samé podstaty 

uvedených aktivit a projektů je jasné, že lze jen velmi obtížně a spíš jen teoreticky dosáhnout 

primární ziskovosti. To však nelze posuzovat jako nedostatečnou péči řádného hospodáře 

v pozici jednatele. Jednak je tu již několikrát odborně posouzená charakteristika naší obchodní 

společnosti, kde byla popsána role, poslání, cíle firmy, a ty byly přijaty jediným společníkem 

stejně, jako je přijatý a každoročně schvalovaný podnikatelský plán. Navíc uvedené projekty 

přinášejí nepřehlédnutelný efekt v oblasti propagace a reklamy a vytváření pozitivního, 

atraktivního obrazu města, neb otevírají nové a ohromné prostory v médiích bez vynakládání 

plateb za reklamu, vytvářejí novou atraktivní nabídku podněcující růst návštěvnosti města a 

v neposlední řadě přinášejí i příležitosti pro kulturně společenské vyžití jeho obyvatel. To vše 
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vytváří funkční destinaci, která musí generovat nemalé příjmy pro město. A nadto je třeba 

některé z uvedených projektů především vidět jako péči o kulturní dědictví velkého významu 

a kulturní hodnoty s naší povinností předat je v dobré péči i příštím generacím.   

 

2   Porušení směrnice Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Zjištění: 

 Při kontrole nákladů a pořízení dlouhodobého majetku byly identifikovány 

nákupy s hodnotou nad 200 tis. Kč, u kterých nebylo provedeno výběrové řízení. 

Jedná se zejména o dodavatele prací při rekonstrukcích a opravách historických 

budov. Tyto případy jsou uvedeny i na seznamu zakázek nad 200 tis. Kč, které 

realizoval ČKRF v období 2012 – 2015. Kromě těchto případů byly identifikovány 

i další platby dodavatelům, které v souhrnu za rok převyšují stanovenou částku 

200.000 Kč. Jedná se o: 

 Velkoobchod MCU – dodávka knih, 

 Pan Jílek - služby správy sítě, 

 DESIGNA Parking & Access s.r.o. – servis parkovacího systému, 

 INPOL, a. s. – zprostředkování pojištění. 

Podle názoru auditorů došlo v případě zakázek s hodnotou nad 200.000 Kč 

vyhlášených od 18. 2. 2013, u kterých nebylo provedeno výběrové řízení, 

k porušení Vnitřní pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 

Doporučení: Dodržovat Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

 

Zjištění týkající se dodavatelů služeb pro chod firmy, parkovacího systému a zboží pro 

maloobchod infocentra a podporu cestovního ruchu jsou především podnětem k revizi 

Vnitřních pravidel pro zadávání zakázek. Dosavadní způsob zajištění dodávek sledoval 

především stabilitu a kvalitu při výhodných cenách pro zadavatele. Těch bylo dosaženo 

neoddiskutovatelně a nezpochybnitelně. 

Je jistě řešením jak se vyhnout těmto diskusím např. v oblasti IT.  Dodavatele zaměstnáme a 

máme klid, ale vše bude minimálně o 35 procent dražší… 

Velkoobchod a nakladatelství MCU je firma z Českého Krumlova patřící krumlovským 

občanům úzce spolupracující s dalšími krumlovskými firmami – fotografem, tiskárnou aj., 

firma zaměstnávající několik desítek lidí. Téměř 25 let se věnuje vydavatelské činnosti s tématy 

Český Krumlov, Jižní Čechy, úzce spolupracuje s destinačním managementem i Městem. 

Výsledkem je velmi kvalitní propagace oblasti bez vynakládání velkých peněz z veřejných 

rozpočtů. V našem případě se jedná o nákup zboží do obchodu, na kterém máme velmi solidní 

obchodní marži. Navíc přes sklad našeho obchodu jsou uspokojovány operativně i potřeby 

městského úřadu a vedení města Českého Krumlova. 
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U dodavatele Designa se jedná o opravy a provozní servis parkovacího systému, který je 

absolutně nejefektivnějším projektem města posledních dvaceti let, fungující jedenáct let. 

Tady je asi vhodným řešením výběr dodavatele rámcovou smlouvou.  

V případě pojišťovacího makléřství Inpol se již přetransformovává vztah, kde příjem makléře 

fakticky nepřesahuje příslušnou hranici pravidel, avšak přes něj doposud šly i celé platby 

kompletních pojistek.  

Se značnými rozpaky se musím ohradit proti názoru auditorů, který v tomto zjištění rovněž 

operuje s informací, že došlo ve 12 případech k porušení vnitřních pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek s hodnotou nad 200 000,- Kč vyhlášených od 18. 2. 2013. Pokud jsou tyto 

obsahem tabulky ze strany 61 Zprávy, tak jsem přesvědčen, že byly jednak dostatečně 

vysvětleny v průběhu procesu auditu, což je částečně obsaženo i v posledním sloupci tabulky, 

a jednak se dají snadno zdokladovat a obhájit:  

Zakázka č. 14 byla v souladu s „Pravidly“ s ohledem na situaci realizována rozhodnutím 

jednatelů 

Zakázka č. 19: projektové práce „Rekonstrukce autobusového nádraží“ byla v souladu s 

„Pravidly“ a s ohledem na situaci, předchozí práce realizované městem Český Krumlov se 

stejným projektantem, realizovaná rozhodnutím jednatele. 

Zakázka č. 21: rekonstrukce obchodu Latrán 54 byla realizována v roce 2012 plně v souladu 

s tehdejšími interními pravidly. 

Zakázka č. 27 a: rekonstrukce bytu Urbinská č. 150 byla realizována v roce 2012 plně v souladu 

s tehdejšími interními pravidly.  

Zakázka č. 28: administrace výběrového řízení nebyla realizována v částce 271 000,- Kč, jak 

uvádí tabulka, nýbrž v částce 140 000,- Kč, jak je snadno doložitelné fakturou i mandátní 

smlouvou. Druhou částkou zbývající do celkové sumy je 131 000,- Kč, které byly vynaloženy 

téže firmě v následujícím období, ale na zcela jiné zakázce „technický dozor stavebníka“, kdy 

toto bylo na stejné akci – Synagoga – ale dodavatel zde vzešel z poptávkového řízení, což je 

doložitelné ze všech dokumentů, které jsou ve firmě k dispozici v účetnictví a archivu projektu 

realizovaného a monitorovaného z prostředků ROP Jihozápad.  

Zakázka č. 31: herní prvky Jelení zahrada byla realizována plně v souladu s „Pravidly“ 

rozhodnutím jednatelů 

Zakázka č. 32: neexistuje, byla součástí zakázky č. 27, a ta byla již uspokojivě vysvětlena 

Zakázka č. 33: Latrán čp. 13 – rekonstrukce obchodu byla nasmlouvána na základě objednávky 

s přesným rozpisem požadovaných prací odsouhlasených dodavatelem ve výši 150 000,- Kč 

v souladu s „Pravidly“, avšak v průběhu realizace došlo k nepředvídatelným vícepracím.  

Zakázka č. 34: oprava střech dílen – jednalo se o akutní havarijní stav, zadáno v souladu s 

„Pravidly“ v rozsahu 150 000,- Kč, avšak při rozkrytí skladby střechy bylo nutno vynaložit 

efektivně větší finanční prostředky.  
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Zakázka č. 35: Latrán č. 37 – rekonstrukce toalet, původně havarijní stav nenaznačoval, že by 

mělo jít o rozsáhlejší opravu, než je 150 000,- Kč, avšak realizace ukázala, že z hlediska 

efektivity vynaložených prostředků je výhodnější rozšířit zakázku a zrealizovat celkovou 

rekonstrukci. 

Zakázka č. 40: kuchyně pro objekty Široká 78 a 79 byly realizovány postupně v průběhu let 

2011 a 2012 a na základě individuálních řešení prvních nájemníků, kteří podepisují nájemní 

smlouvy na dobu určitou delší než 2 roky. Na každou zakázku je samostatná Smlouva o dílo, 

kdy realizace byla rozprostřena do mnoha měsíců. Nebylo cílem uměle dělit zakázku, ale vždy 

řešit konkrétní obchodní případ v konkrétním čase (dnes bychom s odstupem času řešili 

záležitost vysoutěženou rámcovou smlouvou).  

S doporučením k tomuto zjištění: „dodržovat vnitřní pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek“ nelze přirozeně než souhlasit, avšak s ohledem na některé praktické zkušenosti a 

specifické případy by bylo jistě vhodné přehodnotit některé body tohoto vnitřního předpisu, 

a to i s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek (pravomoci nově 

ustanoveného jednatelství nebo rozhodnutí více jednatelů společně v určených typech 

obchodních případů apod.).  

8  Uchovávání podkladů k veřejným zakázkám 

Zjištění: 

Auditoři si při posouzení zadávání veřejných zakázek z let 2012-2015 vyžádali 

veškeré podklady k těmto zakázkám. Podklady k výběrovému řízení 

„Rekonstrukce kavárny Kolektiv – Latrán 13“ však nebyly dodány. Nejprve bylo 

sděleno, že externí inženýr ČKRF z ateliéru Tomáš Novák má podklady u sebe, 

jelikož řeší reklamaci spojenou s tímto řízením. Poté se auditoři dozvěděli, že 

zmíněný externí inženýr nemůže podklady ve svém ateliéru dohledat. 

Doporučení: 
Pečlivěji schraňovat podklady k veřejným zakázkám a při poskytnutí třetím 

osobám požadovat jejich navrácení zpět k uchování v prostorách ČKRF. 

  

 

Jednalo se o zakázku rekonstrukce a oprava prostoru dnešního bistra Kolektiv podle návrhu 

Ateliéru Tomáš Novák, realizovanou firmou Povltavská stavební v celkové částce 719 000,- Kč. 

Nájemce (Blanka Křížová) platí nájem ve výši 370 000 Kč/ rok. Dodavatel byla jediná firma, 

která podala nabídku. Ostatní vyzvaní se omluvili z důvodu nedostatku kapacit. Takže to co 

jsme nenašli, to jsou ty tři „omluvenky“.  

K zamezení opakování těchto nedostatků a v souladu s Doporučením auditorů bude v roce 

2017 vypracován efektivnější a důslednější „Systém pro evidenci a archivaci dokladů 

realizovaných zakázek“ ve všech oblastech činnosti firmy.  
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3. Zjištění - Střední významnost 

5  Zakázky na rekonstrukce a opravy budov 

Zjištění: 

Dodavatel pro rekonstrukci a opravy je vždy pro každý objekt vybírán 

samostatně. Auditoři upozorňují na skutečnost, že kontrolní orgány mohou 

v některých případech tento postup hodnotit jako dělení zakázek.  

Doporučení: 

Z hlediska opatrnosti auditoři doporučují seskupit plánované rekonstrukce a 

opravy, vypsat výběrové řízení dle pravidel pro zakázky v celkové hodnotě 

plánovaných rekonstrukcí. Zakázku rozdělit na části dle jednotlivých objektů. 

Potencionální dodavatelé se budou moci účastnit jedné či více částí výběrového 

řízení. U neplánovaných oprav auditoři doporučují vysoutěžit rámcové smlouvy 

s dodavateli, kteří by pak prováděli dané práce. 

 

Soutěžit, organizovat výběr dodavatele na každou stavební zakázku v režimu odpovídajícímu 

součtu všech plánovaných zakázek celého roku je snad již velmi přitažený výklad, který navíc 

neodpovídá filosofii poslední novely zákona. Avšak ve spolupráci s městem necháme posoudit 

rizika.  

Doporučení vysoutěžit rámcové smlouvy na drobné opravy bude příští rok realizováno.  

 

6  Vícepráce u stavebních prací 

Zjištění: 

Při kontrole zakázek byly zjištěny realizované vícepráce a navýšení smluvní ceny. 

Jedná se např. o tyto případy: 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. ČKRF2012 SYNAGOGA ze dne 10. 9.2012 došlo 

k navýšení ceny díla v důsledku víceprací z 13.480 tis. Kč na 13.563 tis. Kč. 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2012 na zhotovení díla Obnova 

průčelí orientovaných do ulice Na Fortně došlo ke zvýšení ceny díla v důsledku 

víceprací z 325 tis. Kč na 388 tis. Kč. 

Dokumentace k veřejným zakázkám neobsahuje zdůvodnění víceprací. 

Doporučení: 

Zlepšit dokumentaci k veřejným zakázkám tak, aby bylo zřejmé, že potřeba 

dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo 

dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

 

Při realizaci stavebních prací typu rekonstrukce a oprava vždy bylo, je a bude složité zakázku 

nasmlouvat korektně tak, aby bylo možné vyloučit vícepráce. V této oblasti jistě neodvádí 

firma špatnou zprávu. Projektové přípravě je věnovaná značná pozornost. I uvedený příklad 

synagoga patří spíš do pozitivních, na zakázce za více jak 13 mil Kč činily vícepráce 83,-tis Kč!!!  
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U zakázek většího rozsahu jsou vícepráce zdokumentovány a odůvodněny nejen Soupisem 

prací, ale Změnovým listem vč. komentáře a Dodatkem ke smlouvě. U zakázek menšího 

rozsahu bude postupováno stejným způsobem.  

Z doporučení jistě ve firmě zrealizujeme zkvalitnění dokumentace provázející vznik 

víceprací, jejich odůvodnění, proces jejich schvalování, evidence a archivace.  

1  Zápisy z jednání jednatelů 

Zjištění: 
Auditorům byly předloženy zápisy z porad jednatelů. Z předložených zápisů je zřejmý 
program jednání i přijatá usnesení jednatelů. Informaci o splnění úkolu zápis již 
neobsahuje. 

Doporučení: Uvádět do zápisů z jednání jednatelů, zda předcházející usnesení byla splněna. 

 

Kontrola plnění předchozích úkolů a hlavně promítnutí do zápisu je jeden z cílů zkvalitnění 

administrativního chodu firmy a komunikace uvnitř mezi jednotlivými stupni řízení a kontroly. 

 

2  Komunikace mezi jednateli a dozorčí radou 

Zjištění: Podle informací od pana Čtvrtníka dozorčí rada nedostává od jednatelů požadované 
informace. 

Doporučení: Nastavit systém komunikace a sdílení informací mezi jednateli a dozorčí radou. 

 

Částečně byl problém způsobený nedostatečnou kapacitou ve vedení společnosti a myslím si, 

že šlo i o subjektivní pohledy a možná i nedorozumění.            

Je těžké požadovat po jednateli ručícím celým svým majetkem absolutní ochotou ke 

spolupráci, když třetina DR neustále pořádá „hon na čarodějnice“, vynáší informace mimo 

firmu, kde je v rámci své politické mise ještě řádně překroutí!!!! 

S obměnou DR se otvírá prostor pro realizování doporučení nově nastavit komunikaci i 

vztahy. Rovněž je nutné dořešit personální posílení administrativy v managementu 

společnosti. 

1  Podnikatelský plán společnosti 

Zjištění: 

Vzhledem k tomu, že cílem společnosti ČKRF není pouze maximalizace zisku, ale 

i „městotvorná“ role sledující i jiné než ekonomické cíle, auditoři považují 

z hlediska nástroje řízení a kontroly společnosti za vhodné vyžadovat ze strany 

vlastníka podnikatelský plán společnosti. 

Podnikatelský plán hospodářského výsledku je vždy sestavován pro daný rok. Plán 

obsahuje detailní strukturu výnosů a nákladů. Plán je dále členěn na Úsek 
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cestovního ruchu, Středisko parking, Středisko Muzeum fotoateliér Seidel. 

Předložený plán však neobsahuje výčet aktivit, které má společnost ČKRF 

povinnost zajistit. 

Doporučení: V rámci podnikatelského plánu uvést konkrétní aktivity a činnosti, které má 

společnost ČKRF zajistit. 

 

Tady jde asi o omyl, který s auditorem vyjasňujeme. Naše plány standardně mají obsáhlou 

textovou část, kde velmi detailně uvádíme konkrétní plánované aktivity a činnosti.  

2  Schválení vnitřních směrnic 

Zjištění: 

Město Český Krumlov schválilo pouze tyto vnitřní směrnice: 

 pravidla zadávání zakázek 2013, 

 interní pravidla odměňování 2014. 

Doporučení: Schválit všechny směrnice valnou hromadou. 

 

Směrnice jsou v plánu letošního a příštího roku k aktualizaci a doplnění, budou schváleny 

nebo alespoň dány na vědomí radě města.  

 

4. Zjištění - Nízká významnost 
 

 

1  Projednání pronájmů bytových prostor jednateli ČKRF 

Zjištění: 

Při posouzení pronájmů bytů bylo zjištěno, že ne o všech pronájmech bylo 

rozhodnuto na jednání jednatelů. Principy pro nakládání s byty ve vlastnictví a 

správě ČKRF sice umožňují po akceptaci navržených podmínek nájmu vybrat 

zájemce o bydlení přímo firmou, ale měla by o tomto být zmínka v zápise o 

jednání jednatelů fondu. 

Doporučení: Projednávat veškeré pronájmu bytových prostor na jednání jednatelů a zmínit 

toto projednání v zápise z jednání. 

 

2  Kolize cílů fondu 

Zjištění: 

Vzhledem k tomu, že cílem společnosti ČKRF není pouze maximalizace zisku, ale 

i „městotvorná“ role sledující i jiné než ekonomické cíle, auditoři doporučují 

jednatelům fondu v těchto případech nájemníka pouze doporučit a konečný 

výběr přenechat Radě města Český Krumlov, čímž se fond vyhne kolizi 
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sledovaných cílů. 

Doporučení: 
Nechat konečné rozhodnutí o výběru nájemníka pro nebytový prostor v případě 

snahy sledovat „městotvorný“ efekt namísto maximalizace zisku na Radě města 

Český Krumlov. 

 

3  Chybí směrnice na prodej nemovitostí 

Zjištění: 
Pro účely prodeje nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČKFR nejsou vypracovány 

žádné směrnice či vnitřní předpisy, které by zachycovaly proces prodeje 

nemovitostí. 

Doporučení: Vypracovat směrnici, která by upravovala postup při prodeji nemovitostí. 

 

1   Neaktuálnost vnitřních pravidel pro zadávání veřejných zakázek z roku 2013 

Zjištění: 

Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek z roku 2008 stanovila, že: 

„Veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 2 000 000,- Kč bez 

DPH v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby nebo 6 000 000,- Kč bez 

DPH v případě veřejné zakázky na stavební práce ("veřejná zakázka malého 

rozsahu"), není zadavatel povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách, 

je však povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz 

diskriminace “ 

Přestože od 1  4  2012 byly podle zákona č  137/2006 Sb. za zakázky malého 

rozsahu považovány veřejné zakázky na služby a dodávky, jejichž předpokládaná 

hodnota nedosáhla 1 mil. Kč a veřejné zakázky na stavební práce, jejichž 

předpokládaná hodnota nedosáhla 3 mil. Kč, Vnitřní pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek byla aktualizována až v průběhu roku 2013  

Následně od 1. ledna 2014 platí nové limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, 

které se nezadávají podle zákona. Limit pro dodávky a služby od roku 2014 činí 2 

000 000 Kč a 6 000 000 Kč pro stavební práce. Na základě této změny zákona č  

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek nebyla aktualizována. 

Doporučení: 

Nastavit systém aktualizace interní dokumentace v závislosti na legislativních 

změnách. Aktuálnost interní dokumentace by měla být pravidelně posuzována, 

např. vždy k 1. 1. kalendářního roku. Rovněž směrnice by měly být aktualizovány 

k datu účinnosti legislativních změn.  

 

3  Reference jako hodnotící kritérium 
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Zjištění: 

V zakázkách malého rozsahu Stavební práce při obnově uličních průčelí domu 

Latrán 16 a Obnova průčelí orientovaných do dvora domu Latrán 20 bylo použito 

jako hodnotící kritérium reference s váhou 20 %. 

Podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením seznamu 

významných dodávek realizovaných dodavatelem se dokládá splnění technických 

kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Z výše 

uvedeného lze dovodit, že reference dodavatele nejsou hodnotícím kritériem. 

Doporučení: 
Auditoři nedoporučují volbu referencí jako dílčího hodnotícího kritéria ani v 

případě veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

4  Komunikace s uchazeči o veřejnou zakázku 

Zjištění: 

Ing. Tomáš Palouda v oslovení potencionálních uchazečů o zakázku Úpravy bývalé 

jezuitské zahrady v Horní ulici v Českém Krumlově (Seminární zahrada) uvádí: „V 

případě dotazů se na nás obracejte přes zde uvedená spojení.“ Níže je pak 

uvedena adresa ČKRF, telefon, mobil a email Ing. Paloudy. Mobilní telefon pan 

Palouda uvádí i u dalších zakázek. 

V zadávací dokumentaci Chvalšinská 242 rekonstrukce čerpací stanice PHM je 

stanovena možnost prohlídky interiérů po předchozí domluvě. 

Auditoři se domnívají, že při komunikaci s jednotlivými uchazeči existuje riziko 

porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 

v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnutím 

neoprávněné výhody jednomu uchazeči. 

Doporučení: 

V zadávací dokumentaci stanovit termín společné prohlídky všech uchazečů o 

zakázku. S uchazeči o veřejné zakázky komunikovat výhradně písemně. Odpovědi 

na obdržené dotazy rozesílat na všechny oslovené uchazeče. 

 

V Českém Krumlově 6. 11. 2016 

Ing. Miroslav Reitinger 

 


