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Zdůvodnění a vysvětlení:  

 V březnu a dubnu 2014 byl na MÚ Turnov proveden audit akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - 
I. etapa. Audit prováděl auditní orgán Ministerstva financí. 

V průběhu května 2014 jsme obdrželi návrh zprávy o provedeném auditu.  

V průběhu července 2014 jsme obdrželi konečné znění zprávy o provedeném auditu. 

V této zprávě bohužel auditní orgán nevyhověl naší argumentaci (kromě Města Turnov, bylo předloženo i 

vyjádření firem Compet Consult, s.r.o., STRABAG, a.s., Euroregion Nisa) ke čtyřem domnělým pochybením ze 

strany Města nebo administrátora veřejné zakázky a trvá na navrhovaném odvodu 2 410 122,76 Kč. 

Níže připomínám 4 pochybení, které jsou důvodem k finančnímu vyčíslení nedostatků auditním orgánem 

ve výši 5% ze způsobilých výdajů projektu, jedná se tedy o snížení  poskytnuté dotace a její vratku (reakce 

auditního orgánu je přílohou tohoto materiálu): 

 

a) Zástupce zadavatele (firma Compet Consult s.r.o.) nezaslal dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám č. I až č. V některým uchazečům o veřejnou zakázku (SIZ s.r.o., MPS Mostní a pozemní 
stavby s.r.o., PB SCOM s.r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.), kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace.  
 

b) Nabídka vybraného dodavatele, STRABAG a.s., nebyla zpracována v souladu s dodatečnými 
informacemi k zadávacím podmínkám č. III ze dne 10. 12. 2010, které poskytl zadavatel uchazečům o 
zakázku. Šlo o délku plotové zídky, kdy v původním výkazu výměr bylo uvedeno 51,4m, nově se mělo 
jednat o 52,4m. 
 

c)  Zadavatel v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci požadoval, aby uchazeči předložili doklad 
osvědčující odbornou způsobilost, kterým měla být autorizace v oboru dopravní stavby u osoby 
odpovědné za provádění stavby, tj. minimálně u osoby vykonávající funkci hlavního stavbyvedoucího. 
Vybraný uchazeč, STRABAG a.s., doložil splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím J. 



Märze, který byl uveden jako stavbyvedoucí v návrhu smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo č. CC/326/10 
uzavřené dne 8. 2. 2011 však byl jako stavbyvedoucí uveden T. Dub, který dle veřejného seznamu 
autorizovaných osob (www.ckait.cz) není autorizovaným technikem. V podepsané smlouvě o dílo ze 
dne 8. 2. 2011 byl uveden jako pracovník pověřený vedením stavby T. Chudoba. Podle stavebního 
deníku byl od počátku zahájení stavebních prací dne 15. 2. 2011 hlavním stavbyvedoucím na stavbě 
Tomáš Chudoba, který však získal autorizaci v oboru dopravní stavby až dne 16. 6. 2011, tj. více než 4 
měsíce po uzavření smlouvy o dílo. Z uvedeného vyplývá, že vybraný dodavatel po několik měsíců 
neplnil podmínku uvedenou v zadávací dokumentaci.  

 

d) Výkaz výměr obsahoval chybné údaje týkající se položek, o kterých bylo zadavateli (a minimálně i 
jednomu uchazeči) předem známo, že již v minulosti byly tyto práce provedeny a ve výkazu výměr byly 
nadbytečné. Tímto mohl být zvýhodněn jeden z uchazečů a mohl být ovlivněn výběr nejvýhodnější 
nabídky. Uvedeným postupem došlo k narušení transparentnosti veřejné zakázky dle ustanovení § 6 
ZVZ. Jedná se o nedodržení pravidel pro veřejné zakázky dle bodu č. 12 Rozhodnutí Komise č. C(2013) 
9527 ze dne 19. 12. 2013.  

 

Připomínám náklady akci:   

 způsobilé výdaje představují 50 865 893,95 Kč   

 nezpůsobilé výdaje představují 2 556 309,23 Kč 
 
Další postup:  

- provedli jsme konzultace s Libereckým krajem 

- 14. srpna 2014 na základě zprávy finančního auditu Ministerstva financí zahájil Úřad regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod finanční kontrolu akce 

- za 4-6 týdnů bude vydán Protokol o kontrole kontrolního orgánu ROP SV 

- k návrhu se vyjádříme - možnost podání námitky vůči protokolu o kontrole k řediteli úřadu Regionální 
rady (lhůta pro námitky 15 dní), lze požádat o prodloužení 

- po případném vyřízení námitek Úřadem Regionální rady (lhůta 30 dnů pro vyřízení námitek) vyhotoví 
Rozhodnutí o odvodu ve 100% způsobilých finančních nákladů akce a zašle příjemci - lhůta pro 
zaplacení odvodu je 30 dnů od doručení Rozhodnutí o odvodu 

- příjemce následně může: 
o podat si odvolání proti Rozhodnutí o odvodu - oficiálně je adresováno Ministerstvu financí, ale 

zasílá se na Úřad Regionální rady, která odvolání postoupí na Ministerstvo financí 
o pokud nebude příjemce podávat odvolání dle bodu a), je možné si zažádat o prominutí 

odvodu (95%) a penále - žádost o prominutí je potřeba podat po doručení rozhodnutí o 
odvodu, prominutí odvodu by mělo být projednáno na Výboru Regionální rady 

- zároveň je vhodné požádat o posečkání s odvodem do doby rozhodnutí o prominutí odvodu nebo do 
rozhodnutí MF o odvolání (aby příjemce nemusel platit celý odvod 100% před jednáním Výboru 
Regionální rady nebo před rozhodnutím Ministerstva financí) 

- projednání Výborem Regionální rady nebo Ministerstvem financí 

- výsledná výše odvodu a penále 

- zaplacení případného odvodu (snažíme se posunout do roku 2015) 
případné vymáhání části sankce na administrátoru veřejné zakázky  
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

Zprávu o auditu Ministerstva financí na akci Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa. 
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Příloha č.1 – Reakce auditního orgánu Ministerstva financí na argumentaci Města a dalších 

subjektů 

 

Ad a)  

Auditorský tým upravil text zjištění č. 1 o informaci zaslanou se stanoviskem auditovaného 

subjektu, že dva uchazeči o veřejnou zakázku zrušili žádost o poskytnutí zadávací dokumentace. 

Ačkoli někteří uchazeči zrušili svůj požadavek na poskytnutí zadávací dokumentace, 

neopravňovalo to společnost zastupující zadavatele k tomu, aby nezasílala těmto uchazečům 

dodatečné informace. Tito uchazeči mohli získat zadávací dokumentaci od jiného uchazeče nebo 

mohli s jiným uchazečem, který získal zadávací dokumentaci, podat společnou nabídku ve 

sdružení.  

Auditorský tým má na základě znění § 49 odst. 3 za to, že ZVZ vyžaduje, aby dodatečné 

informace byly odeslány všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, 

neboť nelze vyloučit ani možnost, že uchazeč, který zrušil svoji žádost o zadávací dokumentaci, 

na základě dodatečných informací přehodnotí svůj postoj a rozhodne se ucházet se o zakázku.  

Za účelem dalšího zdůvodnění zjištění auditorský tým uvádí, že společnost PB SCOM s.r.o. 

zrušila svoji objednávku zadávací dokumentace e-mailem ze dne 8. 12. 2010, přičemž první 

dodatečnou informaci odesílala společnost zastupující zadavatele den předtím, tj. dne 7. 12. 2010. 

Firma PB SCOM s.r.o. mezi adresáty první dodatečné informace nebyla, ačkoli firma zastupující 

zadavatele nemohla v té době vědět, že společnost PB SCOM s.r.o. svoji objednávku druhý den 

zruší. Tímto způsobem byl tedy porušen ZVZ, neboť zadavatel měl dle § 49 odst. 3 povinnost 

odeslat dodatečné informace současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí 

zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Pokud 

společnost PB SCOM s.r.o. před koncem lhůty pro podání nabídek činila jakékoliv rozhodnutí, 

činila tak na základě neúplných informací, protože jí nebyla doručena první dodatečná informace.  

Auditorský tým vycházel při formulaci tohoto zjištění z dokumentů, které obdržel v průběhu 

auditu od řídicího orgánu a auditovaného subjektu. Jelikož firma zastupující zadavatele 

nepředložila před datem zpracování Návrhu zprávy o auditu žádné písemné důkazy, které by 

svědčily o tom, že dva uchazeči (SIZ s.r.o., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.) zrušili svoji 

žádost o zadávací dokumentaci, existovaly tak důvodné pochybnosti o pravdivosti tvrzení firmy 

zastupující zadavatele. Tyto pochybnosti se nepodařilo zcela vyvrátit ani doložením prohlášení 

výše uvedených dvou uchazečů ze dne 13. 5. 2014.  

Tato potvrzení zpracovaná více než tři roky po uplynutí lhůty pro podání nabídek nelze považovat 

za dostatečný důkaz toho, že uchazeči zrušili svoji žádost o zadávací dokumentaci, neboť tato 

potvrzení nejsou podložena dokumentací pořízenou v době zadávání zakázky a uchazeči v 

potvrzeních neuvádějí datum, kdy zrušili svoji žádost ani konkrétní způsob, jakým se tak stalo. 

Formulace, že to bylo „telefonicky nebo e-mailem“ svědčí o tom, že ani samotní uchazeči nemají 

jasno (stejně jako zástupce zadavatele) v tom, jakým způsobem a kdy vyjádřili uchazeči své 

rozhodnutí neúčastnit se zadávacího řízení. Přičemž jak je uvedeno výše na příkladu firmy PB 

SCOM, s.r.o., pro posouzení, zda došlo k diskriminaci některého z uchazečů, je důležité znát také 

datum, kdy tento uchazeč sdělil zadavateli, že se nehodlá účastnit zadávacího řízení.  

Na základě dokumentace, kterou měl auditorský tým k dispozici, nelze vyloučit ani možnost, že 

dva uchazeči (SIZ s.r.o., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.) neobdrželi dodatečné informace, 

ačkoli svoji žádost o zadávací dokumentaci zrušili až poté, co společnost zastupující zadavatele 

odeslala některé (nebo všechny) dodatečné informace ostatním uchazečům o zakázku.  

V této souvislosti auditorský tým odkazuje na ustanovení § 155 odst. 1 ZVZ, který uvádí: 

„Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných 

elektronicky podle § 149 po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení 

zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; dokumentací o veřejné zakázce se 

rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu 

zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
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originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. Tím není dotčeno ustanovení § 67 odst. 

5.“  

Uchování dokumentace je přitom jediným možným způsobem, kterým lze ověřit, zda postup 

zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se ZVZ. Zadavatel neuchoval dostatečné 

záznamy o tom, že dva uchazeči (SIZ s.r.o., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.) zrušili svoji 

žádost o zadávací dokumentaci. Potvrzení podepsaná těmito uchazeči více než tři roky po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek nemohou odstranit veškeré pochybnosti, protože zadavatel v době 

konání zadávacího řízení nepořídil záznam o zrušení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. 

Pokud dokumentace není pečlivě uchována, nelze proces zadávání veřejné zakázky náležitě 

přezkoumat.  
 
Ad b)  

Dle zjištění auditorského týmu firma STRABAG a.s. nerespektovala pokyny zadavatele a ocenila 

položku projekt skutečného provedení i v objektech 03, 04, 05 a 06. Tímto oceněním však nedošlo 

fakticky k navýšení nebo snížení rozpočtu, protože ostatní uchazeči tyto položky ocenili pod 

jednou položkou v objektu Projektové práce pro celou stavbu. Nabídky tak byly vzájemně 

porovnatelné z hlediska celkové nabídkové ceny, a dle názoru auditorského týmu se jedná o 

formální pochybení, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  

Ohledně chyby ve výměře položky „plotové zídky z cihel pálených“ auditorský tým vzal do 

úvahy také skutečnost, že požadavek zadavatele, aby si uchazeči ve svých nabídkách sami 

opravili výměru této položky, je z hlediska ZVZ nestandardní. Nicméně tento fakt nemá vliv na 

to, že se dle auditorského týmu jedná o pochybení, které je třeba zaznamenat ve zprávě o auditu. 

Auditorský tým zohledňuje i skutečnost, že dodavatel vyfakturoval provedené práce tak, jak je 

uvedl ve své nabídce, tj. zídku v délce 51,4m, i když ve skutečnosti zrealizoval zídku dle 

požadavku zadavatele v délce 52,4m.  

Na základě obdrženého stanoviska auditorský tým přehodnotil uvedený nedostatek bodu b) na 

formální pochybení a v textu popisu zjištění zprávy upravil odkaz na kapitolu 1.3 Rozhodnutí 

Komise č. C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013  

 

Ad c)  

Auditorský tým nesouhlasí s vyjádřením firmy STRABAG a.s., že se jedná o formální pochybení 

a nedopatření spočívající v záměně pojmů „stavbyvedoucí“ a „pracovník pověřený k vedení 

stavby“.  

Na základě údajů povinně uváděných ve stavebním deníku nemůže auditorský tým přijmout ani 

tvrzení firmy STRABAG a.s., že stavbyvedoucím byl do 16. 6. 2011 výhradně Jiří März, a že 

Tomáš Chudoba nebyl stavbyvedoucím ani hlavním stavbyvedoucím a byl pověřen Jiřím Märzem 

k plnění jednotlivých a dílčích úkolů při vedení stavby.  

Údaje ve stavebním deníku jasně prokazují, že ode dne předání staveniště (15. 2. 2011) prováděl 

zápisy do deníku Tomáš Dub, který byl na straně 1 stavebního deníku uveden jako stavbyvedoucí. 

Na témže místě byl uveden jako hlavní stavbyvedoucí Tomáš Chudoba. Jméno Jiřího Märze není 

uvedeno ani mezi osobami, které jsou oprávněné provádět zápisy do stavebního deníku. Také na 

základě těchto skutečností má auditorský tým za prokázané, že nelze dovodit, že by byl Jiří März 

jakkoli odpovědný za odborné vedení provádění stavby podle ustanovení § 153 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon.  

Ohledně prospěchu, který získala firma STRABAG a.s. z toho, že smlouva o dílo se odlišovala od 

návrhu smlouvy o dílo, auditorský tým uvádí, že pokud by v nabídce a v návrhu smlouvy o dílo 

byl uveden jako stavbyvedoucí Tomáš Dub a jako hlavní stavbyvedoucí Tomáš Chudoba, tak by 

uchazeč STRABAG a.s. nesplnil jeden z profesních kvalifikačních předpokladů a jeho nabídku by 

zadavatel musel vyřadit ze zadávacího řízení. V době, kdy společnost STRABAG a.s. podala 

nabídku, nedisponoval T. Dub ani T. Chudoba autorizací v oboru dopravní stavby a nebyli tedy 

způsobilí k odbornému vedení provádění stavby.  

Ad d)  
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Auditorský tým nesouhlasí s názorem společnosti Compet Consult s.r.o., že zadavatel není 

schopen při vynaložení řádné a odborné péče předejít chybám ve výměrách nebo v položkách, ani 

není schopen je odstranit.  

Auditorský tým rozhodně v odůvodnění zjištění neuváděl, že by EUROMONT GROUP a.s. mohl 

měnit nebo měnil výkaz výměr. Auditorský tým v popisu zjištění konstatoval, že při zpracování 

své nabídky společnost EUROMONT GROUP a.s. mohla zohlednit skutečnost, že některé 

stavební práce uvedené ve výkazu výměr již v minulosti provedla. Zohledněním zde bylo myšleno 

to, že tento uchazeč mohl za tyto položky nabídnout výrazně nižší cenu než jiní uchazeči, neboť 

když předtím fakturoval provedené práce, byly mezi nimi i položky spojené s demontáží a 

demolicí budov, o které se následně snižoval hmotný předmět zakázky. Skutečnost, že společnost 

EUROMONT GROUP, a.s., tuto výhodu nevyužila a ocenila tyto položky vyšší cenou než jiní 

uchazeči, auditorský tým zohlednil a rozhodl se, že toto písmeno zjištění nebude uvádět ve Zprávě 

o auditu.  

Auditorský tým považuje za polehčující okolnost také to, že proběhly dvě prohlídky místa plnění, 

neboť tímto způsobem dal zadavatel všem uchazečům možnost zjistit stav projektu, jeho 

rozpracovanost včetně toho, že demoliční práce byly již v minulosti provedeny.  
 
Auditorský tým je povinen postupovat podle Rozhodnutím Komise č. C(2013) 9527 ze dne 19. 

12. 2013 a v případech porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek vyčíslovat 

nedostatky zpravidla v rozmezí od 5 % do 25 % ze způsobilých výdajů veřejné zakázky.  

Auditorský tým posoudil zaslané stanovisko od auditovaného subjektu, přehodnotil některá 

zjištění a z výše uvedených důvodů auditorský tým trvá na zjištění a finančním vyjádření 

nedostatku (5 %), které je stanovené na spodní hranici sazeb uvedených v Rozhodnutí 

Komise č. C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013.  
 
 
 
 
 


