
 

1 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

 

Vyřízení námitek 
 

Vážený pane starosto, 

 

dne 4. 10. 2013 jste byl prostřednictvím Oznámení o výsledku administrativní kontroly, č. j. RRSV 11080/2013, 

informován o výsledku kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01, která byla zahájena u Vašeho projektu „RTN – Terminál 

Chrastava“ vedeného v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod reg. č. 

CZ.1.13/1.2.00/06.00411 v souvislosti se šetřením podezření na porušení rozpočtové kázně. Ve stanovené lhůtě jste 

jménem města Chrastava proti výsledku této kontroly podal celkem 57 námitek, které byly na Územní odbor 

realizace programu – Liberec (dále jen „ÚORP Liberec“) doručeny dne 25. 10. 2013 prostřednictvím Vašeho dopisu 

č. j. VED/4329/2013/mc.  

 

V úvodu svých námitek navrhujete a požadujete, aby bylo město Chrastava na základě předložených námitek 

obvinění z porušení rozpočtové kázně zproštěno v plném rozsahu. Jste přesvědčen, že jste v souboru námitek jak 

jednotlivými námitkami, tak jejich souborem jako celkem dostatečně doložil a dokázal, že město Chrastava se 

nedopustilo porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a tím ani porušení smlouvy o poskytnutí 

dotace, tím méně pak porušení rozpočtové kázně dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  

 

Vzhledem k velkému množství námitek bude jejich vypořádání uvedeno u každé jednotlivé námitky. 

 

Všech 57 námitek bylo rozčleněno do 13 základních okruhů: 

I) Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů 

EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" nebyl v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění tehdejších předpisů. 

II) Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů 

EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" byl v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 

III) Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" neměl dle oznámení o výsledku administrativní kontroly 

č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče a tudíž nemůže být 

kvalifikován jako porušení zásady zákazu diskriminace a nemohlo dojít k porušení rozpočtové kázně. 

IV) Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" nebyl porušením zásady zákazu diskriminace, neboť 

v praxi neomezil počet uchazečů. 

V) I kdyby se snad jednalo v podmínce „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele 

financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" o porušení platné právní úpravy 

V Liberci dne 4. 2. 2014 

č. j.: RRSV 1792/2014 

vyřizuje: Bořek Machatý 

tel.: +420 774 000 513 

email: b.machaty@rada-severovychod.cz 

Město Chrastava 

Ing. Michael Canov 

starosta 

Nám. 1. máje 1 

463 31 Chrastava 
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(jakože se nejedná), určitě se nejedná o porušení zjevné, které by mělo vést k odvodu za porušení rozpočtové 

kázně. 

VI) Město prokazatelně učinilo kroky, které by při dodržení vlastních povinností ze strany poskytovatele dotace 

RRRS SV, ke kterým se sám zavázal, toto údajné pochybení vyloučilo. 

VII) Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" byl uznán administrativní kontrolou z roku 2010 

kontrolního orgánu RRRS SV resp. RR ROP SV jako požadavek, který je v souladu se zákonem. 

VIII) Pravomocné nálezy z administrativních kontrol lze měnit pouze zákonnými prostředky, což oznámení o 

výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 nezákonným způsobem ignoruje a 

popírá. 

IX) Průběh a závěry administrativních kontrol způsobily takové legitimní očekávání, takovou právní jistotu a 

předvídatelnost, že je vše ve věci zadávacího řízení v pořádku, že toto legitimní očekávání, tato právní jistota a tato 

předvídatelnost nemůže být prolomena ani v případě, že by později dospěl kontrolní orgán k závěru, že byl v zadání 

výběrového řízení porušen ze strany příjemce dotace zákon. 

X) Opakovaná kontrola toho samého, co již kontrolováno bylo, je nepřípustná. 

XI) Proti městu Chrastava byly již ve vyjádření RRRS SV ze dne 26. 8. 2013 č. j.: RRSV 9721/2013 nesprávně 

použity rozsudky Soudního dvora a Nejvyššího správního soudu. 

XII) Kontrolní orgán přiznává, že on sám nedospěl ke změně právního názoru, ale jen vykonává změnu právního 

názoru svého metodického orgánu ministerstva financí a jeho doporučení ex post jednostranně v neprospěch 

kontrolovaných subjektů. Takový přístup u kontrolního orgánu je dle našeho právního názoru právně nepřijatelný. 

XIII) Administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 prokázala takové procesní vady, že je ze zákona nezákonná, 

protokol z ní je neplatný a možná i nicotný. 

 

I. 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" nebyl v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění tehdejších předpisů. 

 

Námitka č. 1 

Předmětná veřejná zakázka obsahovala nejen stavební práce, ale i služby. Z toho plyne legalizace 

požadavku nejen na stavební práce, ale i na služby. 

 

Odůvodnění: Zákon o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb. charakterizuje VZ na stavební práce v § 9. Zde 

ovšem zdůrazňujeme, že nejen v odst. (1) (dále jen „čistě stavební zakázka"), ale i v odst. (2), který zní: Veřejnou 

zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle odstavce 1 rovněž 

poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. 

 

A to je přesně případ této veřejné zakázky. Nejednalo se o „čistě stavební zakázku" (odst. 1), ale o stavební 

zakázku, jejíž součástí byly i služby (odst. 2). Touto službou byla publicita (což je vlastně reklama) tak jak 

stanovovaly přísná pravidla přiznání dotace. Stavební firma musela v průběhu realizace stavby vytvořit velkoplošný 

reklamní billboard a po ukončení realizace umístit trvalou vysvětlující tabulku v požadovaném rozměru a obsahující 

povinnou informaci o spolufinancování projektu Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně 

povinných log programu – přesně dle specifikace dle přílohy č. 10 PPŽP. Další službou pak bylo účetnictví, neboť 

stavební firma byla povinna kromě běžných zákonných náležitostí postupovat dle přílohy č. 8 PPŽP. Na účetních 

dokladech musela firma jednoznačně uvést, ke kterému projektu se jejich doklady vztahují. 
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Odst. (4) § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek pak praví „Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat prokázání 

splnění jednoho či více technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 3. Spočívá-li veřejná 

zakázka v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek podle § 8 až 10, je veřejný zadavatel oprávněn 

požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 3 v přiměřeném 

rozsahu pro každý druh zvlášť.". 

 

Zákon nám tedy v případě naší VZ dle odst. 2 § 9 explicitně umožňoval, abychom požadovali nejen kritéria uvedené 

v odst. (3) § 56 na stavební práce, ale i odst. (2) § 56 na služby. Zde zákon v písmenu a) umožňoval seznam 

významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Protože právě a jenom stavební práce 

realizované s využitím fondů Evropské unie splňují nejen naplnění odst. (2) § 9 (tzn. nejen stavební práce, ale i 

služby), ale i přesně takové služby, které požadovala tato veřejná zakázka, nadto významné (neboť Evropská unie je 

významná instituce sama od sebe) byl požadavek na jednu jedinou zakázku obsahující i požadavek na tyto služby 

(„minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém 

nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH") navíc bez časového omezení, přiměřený a více než skromný. 

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka na stavební práce obsahovala současně i služby, bylo zcela v souladu se 

zákonem využití nejen odst. (3), ale i odst. (2) § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek ve stanovených 

podmínkách výběrového řízení. 

 

K této Vaší námitce musím uvést, že předmět veřejné zakázky byl podrobně definován v bodě 2 zadávací 

dokumentace, zároveň v bodě 1 zadávací dokumentace byla uvedena klasifikace předmětu zakázky 

prostřednictvím CPV kódů. Ani v jednom z těchto bodů není uvedeno, že součástí předmětu veřejné zakázky 

jsou také služby, resp. v případě billboardu a trvalé pamětní desky spíše dodávky. Zároveň podotýkám, že 

publicita v podobě billboardu a trvalé pamětní desky není nezbytná pro provedení stavebních prací 

dodavatelem, ale pro realizaci projektu jako celku, který je spolufinancován z fondu EU (v tomto případě 

ERDF). To, že byla publicita zadavatelem poptávána dohromady se stavebními pracemi, bylo pouze jeho 

rozhodnutím. Žádná metodika ROP SV nepřikazuje příjemci, že povinná publicita musí být poptávána 

dohromady s provedením stavebních prací. 

 

Ve svých námitkách se odkazujete na § 9, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„ZVZ“), nicméně tam se hovoří o službách, které jsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky 

dodavatelem. Prostředky publicity, které je povinen příjemce dotace z ROP SV zajistit, ale nejsou službou 

nezbytnou k provedení stavebních prací jako takových. Dodavatel je jistě schopen provést stavební práce 

bez ohledu na to, zda je u stavby umístěn billboard s informací o spolufinancování projektu z fondu EU. Co 

se týče povinného označení faktur za provedené stavební práce číslem a názvem projektu, ani tato 

povinnost není explicitně dána dodavateli stavby. Máte pravdu v tom, že dle Přílohy č. 8 Příručky pro 

žadatele a příjemce (dále jen „Příručka“) – Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV musí být na účetních 

dokladech jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují, ale identifikaci projektu na dokladu 

provede dodavatel nebo žadatel (příjemce). Dle metodiky ROP SV tak tato povinnost není dána přímo 

dodavateli stavby, ale toto označení může provést příjemce. V této souvislosti musím dále odkázat na 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF ze 

dne 12. 4. 2007, které se mimo jiné zabývá požadavkem na předložení reference týkající stavby financované 

s využitím mezinárodních fondů, a v němž je uvedeno, že zadavatel nesmí požadovat po uchazečích údaje, 

které se bezprostředně netýkají předmětu veřejné zakázky, v tomto ohledu se způsob financování veřejné 

zakázky nejeví jako zásadní při stavebních pracích vymezených předmětem veřejné zakázky. ÚOHS 
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v předmětném rozhodnutí přímo uvádí, že „nesouhlasí s názorem, že tuto veřejnou zakázku může realizovat 

pouze takový dodavatel, který má již podobnou stavbu realizovanou. Takto stanovené kvalifikační kritérium 

„1 stavba nad 40 mil. Kč ze zdrojů EU“ se jeví jako diskriminační pro potencionální okruh uchazečů, kteří 

realizovali obdobnou zakázku hrazenou z jiných zdrojů, a jinak by byli schopni dostát kvalifikačním kritériím 

a plnit veřejnou zakázku.“. Zároveň je v předmětném rozhodnutí uvedeno, že administrativně náročnější 

vedení stavby nemůže být důvodem pro omezení okruhu případných dodavatelů. Zadavatel má povinnost 

tato existující specifika plnění veřejné zakázky financované z mezinárodních fondů podrobně uvést 

v zadávací dokumentaci, včetně požadovaných podmínek koordinačního, organizačního a administrativního 

rázu.  

 

Ve své námitce se dále odkazujete na § 56 odst. 4 ZVZ, nicméně dle Vámi uvedené citace předpokládám, že 

jste měl na mysli § 56 odst. 6 ZVZ ve znění platném v době zadávání předmětné veřejné zakázky. Na jedné 

straně tak tvrdíte, že se jednalo dle § 9 odst. 2 ZVZ o zakázku na stavební práce (pouze na stavební práce, 

tedy jeden druh, nikoliv veřejná zakázka spočívající v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek 

podle § 8 až 10 ZVZ), jejíž součástí byly i služby nezbytné pro provedení předmětu veřejné zakázky, na druhé 

straně však tvrdíte, že se jedná o zakázku, kde je poptáváno více druhů veřejných zakázek. V případě 

zakázky na stavební práce dle § 9 odst. 2 ZVZ (dle ZVZ pouze na stavební práce, nikoliv stavební práce a 

služby) může zadavatel požadovat prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 ZVZ a 

bohužel musím trvat na tom, že požadavek na minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního 

dodavatele financované s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH je nad rámec 

ZVZ a jedná se o požadavek diskriminační. Odkazujete-li se na § 56 odst. 6 ZVZ, čímž tvrdíte, že se jednalo o 

veřejnou zakázku spočívající v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek (což je v rozporu s § 9 

odst. 2), pak na tu část veřejné zakázky, která odpovídá dodávce služeb, může zadavatel požadovat 

prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 ZVZ. V tom případě ale uchazeč předkládá 

„seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, nikoliv „minimálně jednu 

dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 

10 mil. Kč včetně DPH“, což je předpoklad odpovídající svým charakterem veřejné zakázce na stavební 

práce. 

Vašim námitkám tak v tomto bodě nevyhovuji. 

 

Námitka č. 2 

I samotné stavební práce si vyžadovaly specifikace, které plně opravňovaly požadavek na zkušenosti 

s fondy Evropské Unie. 

 

Odůvodnění: I samotné stavební práce (bez započítání služeb viz námitka č. 1) s účastí fondů Evropské unie mají 

některé zcela specifické postupy, např.: pravidla pro schvalování změn v projektu (stavební firma musí respektovat, 

že změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech, veškeré zamýšlené změny v projektu je 

příjemce povinen před jejich realizací oznámit příslušnému ÚORP prostřednictvím daného formuláře, který 

podepisuje statutární zástupce příjemce. Příjemce nesmí tyto změny realizovat (zahájit) před kladným vyjádřením 

příslušného ÚORP. Do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo ÚORP doručeno oznámení změn, je příjemce 

seznámen se stanoviskem ÚORP. Příslušný ÚORP může uvedené změny jen vzít na vědomí, nebo stanovit, že jde 

o změnu, která vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace). 

Z výše uvedeného plyne, že bylo více než žádoucí, aby účastník výběrového řízení měl zkušenosti se stavebními 

pracemi za účasti fondů Evropské unie, aby se firma dokázala se specifickými požadavky vypořádat (např. nucené 

přestávky v pracích do příslušného schválení, opakované vracení podkladů stavební firmě ze strany investora vedlo 
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často k časovým prodlevám způsobujícím skluz v žádostech o platbu a v cash-flow měst a obcí jako investorů). 

Realizace firmou bez těchto zkušeností by mohlo vést k fatálním důsledkům jako je nezajištění dokončení akce 

v řádném termínu či porušení předepsaných podmínek při stavebních pracích. 

I čistě samotné stavební práce (bez služeb viz námitka č. 1), vzhledem ke specifikám postupů akcí za účasti fondů 

evropské unie si vyžadují, aby uchazeč měl s nimi zkušenosti. 

 

K této námitce uvádím, že jakékoliv změny v průběhu provádění stavebních prací vč. těch, které nejsou 

financovány s využitím fondů EU, musí jejich zhotovitel hlásit zadavateli a čekat na jeho vyjádření, jestli 

s takovými změnami souhlasí či nesouhlasí a zhotovitel je tak nemůže provést bez kladného vyjádření 

zadavatele. Hlášení změn poskytovateli dotace je záležitostí příjemce dotace, zhotovitel samozřejmě musí 

spolupracovat na přípravě např. změnových listů a zdůvodnění těchto prací, nicméně změny je nutné 

evidovat i z důvodu ZVZ, protože jsou v naprosté většině případů zadávány v režimu jednacího řízení bez 

uveřejnění (§ 23, resp. § 34 ZVZ) a v tomto případě zákon zadavateli ukládá, aby se jednalo o práce, „jejichž 

potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností“. I tehdy se, bez ohledu na zdroj 

financování, musí jednat o odůvodněné případy. Jak je již uvedeno ve vypořádání námitky č. 1, zvýšenou 

administrativní náročností je zasažen především zadavatel (příjemce dotace), nikoliv zhotovitel veřejné 

zakázky. Vaší námitce č. 2 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 3 

Zákon o zadávání veřejných zakázek v § 56 odst. (5), písm. c) explicitně nařizuje povinnost vymezit 

minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění 

veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění: Jak vyplývá již z námitek č. 1 a 2, jsou akce realizované za účasti fondů z Evropské unie mnohem 

složitější, než akce běžné. Administrativa, veškerá plnění atd., na kterých je povinen se podílet i zhotovitel, je více 

než náročná. Za daných podmínek je podmínka „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele 

financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" jen a pouze prostým naplněním 

povinnosti, které nám stanovuje v odst. 5 výše uvedeného paragrafu zákon. 

 

Vzhledem ke druhu, rozsahu a složitosti dané akce vyžadoval zákon o zadávání veřejných zakázek v § 56 odst. (5), 

písm. c), aby akci realizovala firma se zkušenostmi z akcí Evropské unie. Podmínka na „minimálně jednu 

dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. 

Kč včetně DPH" byla kvalifikačním předpokladem, který odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění 

veřejné zakázky. 

 

U této Vaší námitky předpokládám, že ustanovením, na které v této námitce odkazujete, je § 56 odst. 7, písm. 

c) ZVZ. Souhlasím s Vámi v tom, že z hlediska administrativy jsou akce realizované za účasti fondů EU pro 

zadavatele (příjemce dotace) složitější, než akce financované z vlastních zdrojů zadavatele. Tato 

administrativa se ale vztahuje zejména na příjemce dotace jako takového, dodavatel stavebních prací není 

vtahem příjemce dotace vs. poskytovatel dotace výrazněji zasažen, protože veškeré změny musí hlásit a 

konzultovat za všech okolností bez ohledu na zdroj financování a za všech okolností musí počkat na jejich 

schválení ze strany zadavatele. Výše uvedená podmínka na zkušenost s alespoň jednou stavbou 

financovanou s využitím fondů EU se tedy nevztahovala k druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění 

veřejné zakázky. Zároveň i zde odkazuji na rozhodnutí ÚOHS č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF ze dne 12. 4. 

2007. Vaší námitce tak v tomto bodě nevyhovuji. 
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II. 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" byl v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 

 

Námitka č. 4 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" byl v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných 

zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění tehdejších předpisů. 

 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/c56beeff-3fb9-4adb-85f3-1ee3fe888e63/smernice-18-cs 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30. 4. 2004, s. 114) Ve znění: 

Úřední věstník Č. Strana Datum 

►M1 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004 L 326 17 29. 10. 2004 ►M2 Směrnice Komise 

2005/51/ES ze dne 7. září 2005 L 257 127 1.10.2005 ►M3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES 

ze dne 16. listopadu 

2005 

L 323 55 9. 12. 2005 

►M4 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 L 333 28 20. 12. 2005 ►M5 Směrnice Rady 

2006/97/ESze dne 20. listopadu 2006L 363 107 20.12.2006 ►M6 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. 

prosince 2007 L 317 34 5. 12. 2007 ►M7 Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007 L 74 1 15. 3. 

2008 ►M8 Rozhodnutí Komise 2008/963/ES ze dne 9. prosince 2008 L 349 1 24. 12. 2008 

 

KAPITOLA VII 

Průběh řízení Článek 44 

Ověření vhodnosti a výběr účastníků, zadávání zakázek 

2. Veřejní zadavatelé mohou od zájemců a uchazečů vyžadovat, aby splňovali minimální způsobilost v souladu 

s články 47 a 48. 

 

Článek 48 

Technická nebo odborná způsobilost 

1. Technická nebo odborná způsobilost hospodářských subjektů se posuzuje a zkoumá v souladu s odstavci 2 a 3. 

5. V zadávacích řízeních veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky vyžadující umísťovací a instalační 

práce, poskytování služeb nebo provádění stavebních prací, lze způsobilost hospodářských subjektů poskytnout 

služby nebo provést instalaci nebo stavbu hodnotit zejména s přihlédnutím k jejich dovednostem, výkonnosti, 

zkušenosti a spolehlivosti. 

 

Odůvodnění: Předmětná směrnice Evropského parlamentu umožňuje dle svého článku 44 zadavatelům, aby 

vyžadovali od uchazečů minimální způsobilost mj. dle článku 48. Článek 48 je sice celý v nadpise nazván „Technická 

nebo odborná způsobilost", ale hned první odstavec definuje, že technická nebo odborná způsobilost se posuzuje a 

zkoumá dle odstavců 2 a 3 (tzn. zřejmě vyspělost čistě a jen po stavební stránce v tom nejužším možném smyslu 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/c56beeff-3fb9-4adb-85f3-1ee3fe888e63/smernice-18-cs
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slova). Další odstavce pak z logiky stavby článku rozšiřují odstavce 2 a 3 a umožňují a znamenají širší pohled na 

uchazeče než jen čistě po stavební stránce v tom nejužším možném smyslu slova. Pod pojmy dovednosti, 

výkonnosti, zkušenosti a spolehlivost (a další vlastnosti, neboť je zde uvedeno slovo zejména) se tak zcela evidentně 

mohou zahrnovat i pojmy v širším slova smyslu jako je např. požadavek na zkušenosti se stavbou financovanou 

z EU jako v našem případě „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" a také spolehlivost, protože zvládnout zakázku s dotací 

od EU, kde jsou v množství parametrů kladeny na zhotovitele nepoměrně větší nároky, vyžaduje opravdu firmu, 

která má s takovými zakázkami zkušenosti a na kterou se dá spolehnout, že ji zvládne a dotace se nebude muset 

vracet.  

 

To, že citovaná směrnice umožňuje zadavateli dát podmínku se zkušeností s akcí z EU je zde natolik evidentní, že 

dle našeho právního názoru je dokonce nález z auditu Evropské komise (viz námitka č. 20), který údajně (několik let 

po realizaci našeho zadávacího řízení) požadavek na takovouto zkušenost v zadávacích podmínkách (pouze ve 

stavebních pracích) označil za chybu (ovšem ani ve stavebních pracích ne za porušení rozpočtové kázně vynucující 

si korekci) v rozporu s touto směrnicí Evropského parlamentu a rady. Směrnice Evropského parlamentu a rady to 

umožňuje ve všech oblastech jak v dodávkách, tak ve službách tak ve stavebních pracích a uvádí pojmy zkušenost, 

spolehlivost a i další pojmy pro tyto tři oblasti jednotně. Blíže nejsou tyto pojmy nijak definovány či determinovány, 

což samo o sobě znemožňuje jakékoli zužování významu těchto pojmů. 

 

Pro úplnost je důležité poznamenat, že tyto pojmy dovednost, výkonnost, zkušenost a spolehlivost a s nimi uvedený 

pojem zejména (a vůbec celou formulaci odstavce 5 čl. 48 směrnice Evropského parlamentu a rady), česká 

legislativa explicitně nepřevzala a nejsou v zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v § 56 explicitně uvedeny. 

Protože však česká legislativa musí odpovídat evropské, musí to v důsledku znamenat, že tyto pojmy obsahuje 

implicitně a musí platit pro všechny tři oblasti (dodávky, služby a stavební práce). 

 

Požadavek na zkušenost s fondy EU je v souladu s právními předpisy, neboť možnost požadovat 

v zadávacích řízeních zkušenost explicitně povoluje směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/18/ES ze 

dne 31. března 2004 ve svém článku 48 odst. 5 a to ve všech druzích VZ, na dodávky, služby i stavební práce 

a to bez jakéhokoli omezení v čem by nesměla tato zkušenost býti požadována. 

 

Pro úplnost v této souvislosti navíc upozorňujeme na Listinu základních práv a svobod Článek 2: 

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví. 

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

 

Pro kontrolní orgán RRRS SV resp. RR ROP SV platí odst. 2, neboť v daném případě reprezentuje on státní moc. 

Pro město Chrastava coby zadavatele VZ při výkonu samosprávy platí odst. 3. 

 

RRRS SV resp. RR ROP SV nemá tak ústavního práva tvrditi, že pod pojem zkušenost uvedenou v citované 

směrnici EP nepatří zkušenost s fondy EU (tj. nemá právo tento pojem zužovat) a naopak město Chrastava mělo 

ústavního práva pod pojem zkušenost zahrnout i pojem zkušenost s fondy EU (tj. má právo tento pojem nezužovat). 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2006, s p. z n. III. ÚS 283/96, publikovaný pod č. 111/1996 Sb. nálezů a 

usnesení Ústavního soudu, v němž Ústavní soud dospěl k závěru, že „pokud neurčitost konkrétního procesního 
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ustanovení právního předpisu implikuje různé interpretace jeho obsahu, nelze přijmout tu, jež je k tíži dotčených 

účastníků řízení." 

 

Tuto Vaši námitku nemohu akceptovat z následujících důvodů. Předně je třeba konstatovat, že citovaná 

směrnice je na rozdíl od obecně závazného nařízení závazná jen pro členské státy, a to pouze ve svém 

výsledku. Nástroje, které si státy zvolí k naplnění směrnice, jsou ponechány čistě na jejich úvaze a 

dispozicích. Na rozdíl od nařízení musí být tedy směrnice do práva příslušného členského státu 

implementována a směrnice proto obsahuje lhůtu, v průběhu níž se tak musí stát. Členské státy zpravidla za 

účelem této implementace vydávají vnitrostátní právní akty se stejným cílem, jaký má směrnice, 

v předmětném případě byla zmiňovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 

března 2004 transponována zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Členské státy 

rovněž mohou zvolit přísnější úpravu, než stanoví směrnice. 

 

Rozhodující při posuzování požadavku zadavatele na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici 

hlavního dodavatele financované s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. včetně DPH.“, nebylo 

porušení ustanovení § 56 odst. 3 ZVZ, ale jak je uvedeno i v oznámení o výsledku administrativní kontroly ze 

dne 4. 10. 2013, porušení § 6 zákona, tedy, že se v předmětném případě jednalo o diskriminační požadavek. 

V této souvislosti je zřejmé, že odvolání na čl. II. Listiny základních práv a svobod je v předmětné věci 

irelevantní. Zadavatel je při stanovování obsahové náplně jednotlivých požadavků na prokázání technických 

kvalifikačních předpokladů mimo jiné vázán pravidlem, podle něhož nesmí porušit zásady uvedené v § 6 

zákona, mimo jiné i zásadu zákazu diskriminace, přičemž pod pojem „diskriminace“ je třeba zahrnout jak 

diskriminaci zjevnou, tak všechny formy diskriminace skryté. Požadavky zadavatele nesmějí znamenat 

libovůli a nesmí být v nepřiměřeném (neproporcionálním) rozsahu ve vztahu k veřejné zakázce. 

 

K předmětnému bodu námitek považuji za nutné rovněž uvést, že ÚOHS ve své rozhodovací praxi 

opakovaně vyslovil názor, podle kterého z ustanovení § 6 zákona vyplývá, že povinnost rovného 

nediskriminačního zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku je jedním ze základních principů, které 

musí zadavatel v procesu zadávání veřejných zakázek aplikovat. Princip rovného přístupu k uchazečům, 

který zákonodárce zakotvil v ustanovení § 6 zákona, je obligatorním principem při realizaci zadávacích řízení 

a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, který se otázkou zákazu 

diskriminace v jakýchkoliv formách a na jakékoli úrovni také několikrát zabýval.  

 

Uvedený nález Ústavního soudu řeší neurčitost konkrétního procesního ustanovení právního předpisu, která 

implikuje různé interpretace jeho obsahu, a nikoli obecný výklad právních předpisů, tedy je v předmětné věci 

irelevantní. Nadto taktéž uvádím, že v předmětné věci je výklad právního předpisu (ZVZ) zcela jednoznačný. 

Z výše uvedených důvodů Vaší námitce nevyhovuji. 

 

III. 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" neměl dle oznámení o výsledku administrativní kontroly č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče a tudíž nemůže býti kvalifikován 

jako porušení zásady zákazu diskriminace a nemohlo dojít k porušení rozpočtové kázně. 

 

Námitka č. 5 
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Nejdůležitější fází zadávacího (výběrového) řízení a jeho smyslem je výběr vítězného uchazeče po všech 

předchozích krocích. A jestliže kontrolní orgán konstatuje, že tento procesní úkon byl učiněn správně, 

potom nemohlo dojít k porušení zásady zákazu diskriminace. 

 

Odůvodnění: 

„Zák. č.137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, § 17 Vymezení některých dalších pojmů 

a) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, 

pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

 j) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení" 

 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" neměl dle oznámení o výsledku administrativní kontroly č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele, a tudíž nemohlo dojít 

k diskriminaci žádného z uchazečů. Dle kontrolního orgánu byl vybrán nejvhodnější dodavatel, i když okruh 

uchazečů byl předmětným kvalifikačním předpokladem omezen. Zákaz diskriminace je potřeba vztáhnout na 

veškeré úkony v průběhu výběrového řízení, a nikoliv jen na fázi podávání přihlášek. Přitom nejdůležitější fází je 

výběr vítězného uchazeče po všech předchozích krocích. A jestliže kontrolní orgán konstatuje, že tento procesní 

úkon byl učiněn správně („požadavek neměl vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele"), potom nemohl být 

diskriminační a již vůbec nemohla býti porušena zásada zákazu diskriminace. 

 

V souvislosti s touto námitkou s Vámi nesouhlasím v tom, že nejdůležitější je pouze určitá část zadávacího 

(výběrového) řízení. Zadavatel musí dodržovat všechna ustanovení ZVZ, což je v případě ZVZ předpoklad 

k tomu, aby byly výdaje zařazeny do způsobilých výdajů. V případě, kdy zadavatel některá ustanovení ZVZ 

nedodrží, byť s ohledem na další skutečnosti tím nebyl ovlivněn výběr vítězného uchazeče, je povinen 

kontrolní orgán postupovat s ohledem na Pokyny pro stanovení finančních oprav COCOF 07/0037/03-CS 

(dále jen „Pokyny“) a stanovit příslušnou korekci. Tyto Pokyny jasně stanovují možnou výši korekce dle 

druhu pochybení zadavatele, a proto i v případě, kdy nedošlo k ovlivnění výběru vítězného uchazeče, je 

kontrolní orgán povinen stanovit korekci, která však může být snížena pouze do míry, kterou mu pravidla 

(příslušný bod Pokynů) dovolují. 

 

Zároveň zde musím uvést, že kontrolní orgán nemůže předjímat, zda by se do výběrového řízení přihlásil 

další uchazeč, který by ovlivnil konečný výsledek VŘ. Pokud by shledal, že k ovlivnění výběru vítězného 

dodavatele došlo, byl by nucen stanovit přísnější korekci předmětného VŘ. Uchazeči, kteří podmínku 

zadavatele na referenční stavbu financovanou s využitím fondů EU nesplnili, byli postupem zadavatele 

diskriminováni a mohli tím být odrazeni od účasti v zadávacím řízení (bez ohledu na to, zda by se pro účast 

nakonec rozhodli). Toto bylo spolu s dalšími „polehčujícími“ okolnostmi, uvedenými v Oznámení o výsledku 

kontroly, důvodem pro stanovení nejnižší možné korekce s ohledem na pravidla, kterými se musí kontrolní 

orgán řídit. Vaší námitce č. 5 tímto nevyhovuji. 

 

Námitka č. 6 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" neměl dle oznámení o výsledku administrativní 

kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele, a tudíž 

nemohou býti uplatněné investiční výdaje kvalifikovány jako výdaje neoprávněně uplatněné a jako porušení 

rozpočtové kázně. 



 

10 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

 

Odůvodnění: 

Zákon 250/2000 Sb. 

(2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o 

poskytnutí těchto prostředků. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také 

a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou 

nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky 

poskytnuty, 

b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou 

nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky 

poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; 

den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně; penále za 

porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního 

výměru odvod uhradit, 

 

Kontrolní orgán v oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 uvádí 

doslova: 

„Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť se z jeho strany 

jednalo o diskriminační požadavek. Tímto postupem zadavatel omezil účast uchazečů, kteří nerealizovali zakázku 

v rámci projektu financovaného ze zdrojů EU, nicméně toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele." a 

dále „Výše neoprávněně uplatněných investičních výdajů, resp. nezpůsobilých výdajů, ke kterým se porušení 

váže, činí 16 906 585,42 Kč, z nichž výše neoprávněně použité dotace (odvodu) činí celkem 15 638 591,31 Kč." 

 

Kontrolní orgán sám konstatuje, že zadávací řízení nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele. Použití 

prostředků na práci zhotovitele (tj. vítězného dodavatele a uchazeče), na jehož výběr neměla vliv ani případná chyba 

v zadávacím řízení, neodpovídá definici porušení rozpočtové kázně. Použití prostředků na práci dodavatele, na 

jehož výběr neměla vliv ani případná chyba ve výběrovém řízení, není neoprávněným použitím peněžních 

prostředků. Ani porušení povinnosti stanovené právním předpisem (uvedené v písm. a) či b)) není porušením 

rozpočtové kázně, pokud nesouvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty. Pokud totiž údajné 

porušení povinnosti stanovené právním předpisem nemá vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele, nemůže souviset 

poskytnutí peněžních prostředků na účel práce tohoto bezesporného dodavatele s tímto údajným pochybením. 

Označení, že veškeré investiční výdaje, ke kterým se dle vyjádření kontrolního orgánu porušení váže (ve výši 

16.906.585,42 Kč) je nepravdivé a nesmyslné, protože všechny tyto investiční výdaje proinvestoval vybraný 

dodavatel, který byl dle vlastního vyjádření kontrolního orgánu vybrán správně (údajné pochybení "nemělo vliv na 

výběr nejvhodnějšího dodavatele"). Veškeré kontrolním orgánem napadnuté peněžní prostředky se ve skutečnosti 

použily na oprávněné investiční výdaje, neboť je investoval dle samotného konstatování kontrolního orgánu 

zhotovitel, který byl vybrán správně (údajné pochybení "nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele"). 

 

Veškeré uplatněné investiční výdaje byly uplatněné oprávněně, neboť byly uplatněny vůči pracím dodavatele, který 

byl vybrán jako nejvhodnější správně a oprávněně. 

 

Nejvyšší správní soud ze dne 25. 6. 2008, č. j. 9 Afs 1/2008 - 45: „V situaci, kdy dochází ke sporu o výklad určitého 

ustanovení, a to zejména pokud důsledkem jednoho z výkladů má být uložení sankce, se nelze spokojit pouze 

s jazykovým (gramatickým) výkladem právních předpisů a uplatňovat výhradně formalistický přístup k posouzení 
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řešené otázky... Sankční odvod je třeba vždy spojovat jen s neoprávněným nakládáním s finančními prostředky státu 

a jeho uložení nemůže být postaveno na ryze formalistickém přístupu, bez ohledu na skutečný stav věci. Klíčovou 

pro posouzení věci je tak skutečnost, zda daňový subjekt poskytnuté prostředky použil na úhradu nákladů přímo 

souvisejících s financováním podporovaného projektu, tedy zda sporná úhrada odpovídala již provedenému 

věcnému plnění či nikoliv." 

 

K námitce č. 6 uvádím, že kontrolní orgán byl nucen konstatovat porušení rozpočtové kázně a toto 

konstatování bylo zcela v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, protože „Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 

peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti“ (odst. 1, písm. c)) a 

„Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o 

poskytnutí těchto prostředků“ (odst. 2). Město Chrastava jakožto příjemce dotace z ROP SV je povinno 

postupovat v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace č. LB/0411/S (dále jen „Smlouva“). V bodě 12.1 

Smlouvy je uvedeno, že příjemce je povinen v případě zadávání veřejné zakázky postupovat dle ZVZ a tuto 

povinnost město Chrastava, v souladu s výše i níže uvedeným, nedodrželo. Následně byl kontrolní orgán 

nucen zkoumat míru tohoto provinění a stanovit příslušnou korekci, která byla stanovena na nejnižší možné 

hranici, kterou mu metodika ROP SV umožňovala. Vaší námitce tak nevyhovuji.   

 

Námitka č. 7 

Sama skutečnost, že nedošlo ke spáchání správního deliktu, vylučuje porušení rozpočtové kázně, neboť 

samo porušení rozpočtové kázně je správním deliktem. 

 

Kontrolní orgán uvedl v protokolu oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 

10. 2013 uvedl, že „Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť se 

z jeho strany jednalo o diskriminační požadavek, nicméně toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele." 

 

Protože zákon č. 137/2006 Sb. § 120, odst. 1, o veřejných zakázkách, zní: „Zadavatel se dopustí správního deliktu 

tím, že a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil 

nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku," znamená to jednoznačně, 

že ani podle kontrolního orgánu nedošlo ke spáchání správního deliktu. 

 

Zák. č. 250/2000 Sb. definuje v úvodních odstavcích § 22 rozpočtovou kázeň jako neoprávněné použití peněžních 

prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem. V dalších odstavcích pak určuje správní 

úřady, které rozhodují o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně („odst. 9, písm. b) u Regionální rady 

regionu soudržnosti úřad Regionální rady regionu soudržnosti"). 

 

„Správní úřad je orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy." 

„Správní delikt (delikt z lat. delictum - porušení) je společné označení pro veřejnoprávní delikty, které projednávají 

správní úřady." 

 

Správní úřady nemohou vyhodnotit jiné porušení zákona než takové, které je správním deliktem. Pokud tedy správní 

úřad rozhodne, že bylo dokonáno porušení povinnosti stanovené právním předpisem, tímto rozhodnutím současně 

sděluje, že byl spáchán správní delikt. 
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Tvrzení kontrolního orgánu, kterým je správní úřad názvu „Úřad Regionální rady regionu soudržnosti", že nebyl 

spáchán správní delikt („...toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele") vylučuje současné tvrzení, že byl 

spáchán správní delikt („porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití peněžních prostředků, kterým 

byla porušena povinnost stanovená právním předpisem"). 

Pokud tedy správní úřad rozhodnul, že správní delikt spáchán nebyl („toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího 

dodavatele"), znamená to, že nedošlo k porušení zákona resp. porušení povinnosti stanovené právním předpisem, 

ve smyslu možného jakéhokoli postihu správním úřadem, tzn. ani ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Tvrzení kontrolního orgánu, že nebyl spáchán správní delikt dle zákona o veřejných zakázkách a současné tvrzení, 

že byl tento zákon porušen (a to navíc způsobem, který je porušením rozpočtové kázně), je tak evidentně absurdní a 

právně nemožné a nesmyslné. 

 

K Vaší námitce č. 7 uvádím, že kontrolní orgán netvrdí, že byl spáchán správní delikt. Toto je oprávněn 

konstatovat pouze ÚOHS. Regionální rada jako řídící orgán rozhoduje o způsobilosti výdajů. Tvrzení 

kontrolního orgánu, že došlo k porušení ZVZ, ještě neznamená, že byl zadavatelem spáchán správní delikt. 

V případě, kdy by kontrolní orgán shledal naplnění § 120 odst. 1, písm. a) ZVZ, byl by povinen předat tento 

podnět k šetření ÚOHS. Pokud by ÚOHS zahájil správní řízení a v pravomocném rozhodnutí konstatoval, že 

jde o správní delikt, přičemž by uvedl, že zadavatel nedodržením postupu podstatně ovlivnil nebo mohl 

ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jednalo by se o pochybení s vyšší mírou závažnosti a tato skutečnost 

by byla zohledněna při stanovení finanční korekce dle Pokynů. Kontrolní orgán však toto podezření nemá.  

 

Pokud bychom vzali v úvahu ten nejčastější druh správního deliktu, který je uvedený v § 120 odst. 1 písm. a) 

ZVZ, pak porušení ZVZ musí mít dostatečnou intenzitu a vliv na výběr vítězného uchazeče, aby byl 

konstatován správní delikt. Tzn., jakékoliv porušení ZVZ není automaticky správním deliktem, ale to 

neznamená, že nemůže být zároveň porušením rozpočtové kázně. Porušení ZVZ může být porušením 

rozpočtové kázně, ale ne zároveň správním deliktem. Porušení rozpočtové kázně tak není totožný pojem 

jako správní delikt. Vaší námitce tak nevyhovuji.  

 

Námitka č. 8 

Konstatování kontrolního orgánu v oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze 

dne 4. 10. 2013, že jím uvedené omezení účasti uchazečů bylo diskriminačním požadavkem, vylučuje on sám 

konstatováním, že toto omezení nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče. 

 

Odůvodnění: Pokud podmínka „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná 

s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" nemá dle konstatování kontrolního orgánu 

uvedeného v oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 vliv na výběr 

nejvhodnějšího uchazeče, znamená to v důsledku to, že podle kontrolního orgánu museli buď za 

a) tuto podmínku mít v praxi splněni všichni uchazeči, kteří měli splněny všechny ostatní mnohem náročnější 

podmínky (tento názor sdílíme i my, jak je uvedeno dále v námitkách). Z toho ovšem plyne, že nemohlo dojít 

k omezení uchazečů a tím tato podmínka nemohla být diskriminační nebo za 

b) kdyby tato podmínka nebyla v zadávacím řízení uvedena, musel by být uchazeč, který by neměl zkušenost 

s „minimálně jednou dokončenou stavbou v pozici hlavního dodavatele financovanou s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" znevýhodněn nižším hodnocením příslušného hodnotícího kritéria i 

bez explicitního stanovení této podmínky v zadávacím řízení. Z toho ovšem plyne, že o žádnou diskriminační 

podmínku nejednalo, naopak uchazeči byla ušetřena náročná příprava nabídky do výběrového řízení, kdyby musel 



 

13 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

být za to, že nemá žádnou zkušenost se stavbou financovanou s využitím fondů EU, vyřazen z výběrového řízení i 

bez jejího stanovení v podmínkách. 

 

K této Vaší námitce uvádím, že kontrolní orgán vzal do úvahy další skutečnosti, na základě kterých 

konstatoval, že postup zadavatele neměl vliv na výsledek VŘ. Znovu opakuji, že pokud by kontrolní orgán 

shledal, že postup zadavatele měl vliv na výběr vítězného uchazeče, byl by nucen stanovit přísnější korekci, 

než která byla udělena. Nadále však musím trvat na tom, že od účasti v zadávacím řízení mohli být odrazeni 

uchazeči, kteří danou podmínku nesplňovali, a proto je tato podmínka porušením § 6 ZVZ. I v souladu s tím, 

co je uvedeno ve vypořádání námitky č. 7, tedy že k porušení ZVZ může dojít, aniž by byl konstatován 

správní delikt, Vaší námitce nevyhovuji. 

 

Námitka č. 9 

Kontrolní orgán nejenže v oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 

10. 2013 uvedl, že údajné omezení stanovené podmínkou na zkušenost s „minimálně jednou dokončenou 

stavbou v pozici hlavního dodavatele financovanou s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč 

včetně DPH" nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, ale tím, že neoznačil počínání zadavatele za 

správní delikt, konstatoval, že zadavatel nejen neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, ale ani nemohl. Tím 

spíše tedy nemohla podmínka na zkušenost s „minimálně jednou dokončenou stavbou v pozici hlavního 

dodavatele financovanou s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" být 

podmínkou diskriminační natož porušit zásady zákazu diskriminace. 

 

Odůvodnění: Kontrolní orgán ve svém oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 

nejenže konstatoval, že nebyl ovlivněn vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale ani neoznačil postup zadavatele 

za správní delikt (§ 120 v návaznosti na stanovisko úřadu dle § 112 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách v souvislosti s § 99 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád), což tedy zároveň znamená, že dle zákona 

postup zadavatele nejen neovlivnil, ale ani nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

§ 120 odst. 1, písm. a) zák. č.137/2006 Sb.: „Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup 

stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku," 

 

Výše uvedené tedy znamená, že i kdyby snad neměl být postupem města Chrastava dodržen postup stanovený 

zákonem č. 137/2006 Sb. (jakože dodržen byl), je vzhledem k tomu, že tento postup nejen neovlivnil, ale ani nemohl 

ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jeho označení za postup diskriminační zcela absurdní a ještě absurdnější je 

označení vynaložení investičních nákladů správně vybranou firmou za porušení rozpočtové kázně. 

 

I zde musím v návaznosti na vypořádání námitek č. 7 a 8 uvést, že kontrolní orgán není oprávněn 

konstatovat, že se zadavatel dopustil správního deliktu. Toto je oprávněn konstatovat pouze ÚOHS. 

Kontrolní orgán shledal porušení § 6 ZVZ, kdy zadavatel uvedením požadavku na stavbu financovanou 

s využitím fondů EU diskriminoval uchazeče, kteří tuto podmínku nesplňovali. Tito uchazeči tak mohli být 

postupem zadavatele odrazeni od účasti v zadávacím řízení, nicméně s ohledem na ostatní známé 

skutečnosti kontrolní orgán neshledal, že k ovlivnění výběru vítězného uchazeče došlo. Znovu uvádím, že 

k porušení ZVZ může dojít, aniž by byl konstatován správní delikt, k čemuž je však oprávněn pouze ÚOHS 

(který v tomto případě nerozhodoval). Vzhledem k tomu, že k identifikaci pochybení došlo po vyplacení 

dotačních prostředků, byl kontrolní orgán nucen konstatovat taktéž porušení rozpočtové kázně. Vaší 

námitce tak v tomto bodě nevyhovuji.  
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Námitka č. 10 

Smyslem zadávacího řízení je výběr nejhodnějšího dodavatele. Zadávací řízení, které nemělo vliv na výběr 

nejvhodnějšího dodavatele, nemůže porušit zákaz diskriminace ze své podstaty. 

 

Odůvodnění: Citace z právní literatury (komentář z ASPI, § 6, vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.): "Obecně lze 

říci, že účelem zadávacího řízení je omezit okruh uchazečů pro účely uzavření smlouvy a vybrat vhodného 

dodavatele k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Uvedené omezení se děje prostřednictvím 

nastavených kvalifikačních předpokladů (např. požadovaný minimální obrat, seznam významných služeb, apod.) 

Nejčastějším a nejtypičtějším projevem porušení zásady zákazu diskriminace je objektivní nemožnost určitého 

dodavatele ucházet se o účast v zadávacím řízení z důvodu toho, že požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

byly zadavatelem nastaveny nepřiměřeně (rozuměno diskriminačně)." 

 

Shrnuto – účelem zadávacího řízení je omezení okruhu uchazečů (tedy diskriminace určité skupiny) za účelem 

efektivního výběru nejvhodnějšího uchazeče a záleží na tom, zda stanovená kritéria pro omezení okruhu uchazečů 

jsou ve vztahu k předmětu zakázky stanovena přiměřeně. Pokud je tedy v písemnosti ÚORP č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 uvedeno, že zadavatel omezil účast uchazečů způsobem, který neměl vliv 

na výběr nejvhodnějšího dodavatele, nemohlo dojít k porušení zásady zákazu diskriminace a zákona o zadávání 

veřejných zakázek. K tomuto by mohlo teoreticky dojít pouze v případě, že by v důsledku zadavatelem stanovených 

kritérií nejvhodnější uchazeč o plnění veřejné zakázky zůstal beze vší pochybnosti mimo soutěž. Není-li tedy možné 

prokázat, že existuje reálný uchazeč, který by byl diskriminován – a sám kontrolní orgán konstatuje, že byl vybrán 

nejvhodnější dodavatel, nelze hovořit o porušení zákazu diskriminace. 

 

Návrh důkazu č. 1: V souladu s § 36 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

navrhujeme důkaz, aby kontrolní orgán dokázal, že existoval dodavatel – byť jeden jediný – který by v předmětném 

časovém období dokázal splnit ostatní zadané podmínky pro výběrové řízení a přitom nedokázal splnit podmínku na 

„minimálně jednu dokončenou stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém 

nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH". V případě, že kontrolní orgán takovéhoto dodavatele objeví, žádáme, abychom 

měli možnost vlastního ověření této skutečnosti, v případě, že neobjeví, tak, aby se bralo za bezesporné, že žádný 

takovýto dodavatel v předmětném časovém období neexistoval. 

 

K Vaší námitce č. 10 uvádím, že dle ustanovení § 50 odst. 3 ZVZ je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah 

požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné 

zakázky. Požadavek na stavbu financovanou s využitím fondů EU byl dle názoru kontrolního orgánu 

nepřiměřený, protože bezprostředně nesouvisel s předmětem veřejné zakázky, konkrétně s prováděním 

stavebních prací. Stavební práce financované s využitím fondů EU se neprovádějí jiným způsobem. Stále se 

jedná o stavební práce bez ohledu na zdroj financování.  

 

K návrhu důkazu č. 1 kontrolní orgán konstatuje, že podle § 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, správní řád sice platí pro řízení podle tohoto zákona, avšak s výjimkou § 18 

tohoto zákona, který se týká řízení o námitkách kontrolovaných osob. Tedy není možné v předmětném 

případě využít § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a kontrolní 

orgán předmětný důkaz nemůže akceptovat. Nadto je nutno uvést, že se nejedná o konkrétní důkaz, ale 

návrh na dohledání konkrétního dodavatele, přičemž navržený důkaz nic nemění na povaze zjištěného 

http://ifirmy.cz/firma/050014-wolters-kluwer-cr-as
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pochybení, tedy že předmětný požadavek na stavbu financovanou s využitím fondů EU byl nepřiměřený. 

Vaší námitce ani návrhu důkazu č. 1 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 11 

Důkaz sporem: Kontrolní orgán RRRS SV resp. RR ROP SV svým nálezem sdělil, že existuje porušení 

zákona o veřejných zakázkách v § 6, které ovšem nesmí nijak sankcionovat ÚOHS, který je přitom zákonem 

pověřen výkonem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Takovéto sdělení je z podstaty smyslu zákona 

o veřejných zakázkách nesmyslné, neboť ÚOHS musí a vždy je oprávněn sankcionovat porušení § 6 včetně 

nedodržení zásady zákazu diskriminace. Tato logická stavba zákona tak dokazuje, že tvrzení kontrolního 

orgánu RRRS SV o porušení zákona v § 6, je nepravdivé. 

 

Odůvodnění: 

„Zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách 

§ 6 Zásady postupu zadavatele (1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

§ 112 Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek 

(1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek 

(2) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.  

§ 120: Správní delikty zadavatelů (1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží postup stanovený 

tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, 

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

§ 57 Předběžná otázka (1) Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu 

rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán c) si o ní může učinit úsudek; správní 

orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za 

něj odpovídá, ani o otázkách osobního stavu. 

§ 57 (3) Rozhodnutím příslušného orgánu o předběžné otázce, které je pravomocné, popřípadě předběžně 

vykonatelné, je správní orgán vázán." 

 

Kontrolní orgán svým závěrem, že nedošlo k ovlivnění výběru nejvýhodnější nabídky, de facto potvrdil, že nedošlo 

ke správnímu deliktu, tj. správní orgán ÚOHS by v daném případě správní řízení buď ani nezahájil, nebo by jej 

ukončil bez nálezu. Osvědčil by tak, že zákon o VZ byl dodržen. 

 

Případné teoretické nedodržení postupu stanoveného tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, který tím pouze 

nepodstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neumožňuje ze zákona ÚOHSu nijak 

sankcionovat (ze zákona smí pouze správní delikty). 

 

Důkaz sporem: Kontrolní orgán tím, že uvedl „ Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, neboť se z jeho strany jednalo o diskriminační požadavek. Tímto postupem zadavatel omezil 

účast uchazečů, kteří nerealizovali zakázku v rámci projektu financovaného ze zdrojů EU, nicméně toto nemělo vliv 

na výběr nejvhodnějšího dodavatele", vlastně sdělil, že je možné porušení § 6, tzn., že je možné porušit zásadu 

zákazu diskriminace, která není správním deliktem a kterou tudíž nesmí ÚOHS ze zákona jakkoli sankcionovat. 

Takovéto sdělení je z podstaty smyslu zákona o veřejných zakázkách nesmyslné, neboť ÚOHS jako orgán, který ze 

zákona vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, a musí a vždy je oprávněn 
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sankcionovat nedodržení zásady zákazu diskriminace. Tato logická stavba zákona tak dokazuje, že konstatování 

kontrolního orgánu RRRS SV o porušení § 6 zákona, je nepravdivé. 

 

K této Vaší námitce musím opětovně uvést a zdůraznit již v předešlých vypořádáních námitek několikrát 

uvedenou skutečnost, že kontrolní orgán neposuzoval, zda došlo ze strany zadavatele ke spáchání 

správního deliktu. Tuto pravomoc má pouze ÚOHS, který však tuto veřejnou zakázku, pokud je kontrolnímu 

orgánu známo, neposuzoval. Taktéž situace, kdy by ÚOHS nezahájil správní řízení (tzn., by nebyl 

zadavatelem spáchán správní delikt) ještě automaticky neznamená, že nedošlo k porušení ZVZ. Blíže 

odkazuji na vypořádání námitek č. 7. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 12 

I kdyby se v daném případě jednalo o diskriminační požadavek (jakože se nejednalo), nejednalo se o 

nedodržení zásady zákazu diskriminace a tím pádem ani o porušení zákona. 

 

Kontrolní orgán uvádí ve svém nálezu, že jsme předložili požadavek „předložit referenci na minimálně jednu 

dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovanou s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil 

Kč vč. DPH" a dále „Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť se 

z jeho strany jednalo o diskriminační požadavek.". 

 

Zde je ovšem na místě podotknouti, že i kdyby se v daném případě jednalo o diskriminační požadavek (jakože se 

nejednalo), nejednalo se o nedodržení zásady zákazu diskriminace. K tomu, aby se diskriminační požadavek stal 

porušením zásady zákazu diskriminace, je potřeba určité intenzity, způsobení důsledků atd. a atp. Pokud sám 

kontrolní úřad konstatuje, že „nicméně toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele", pokud nezpůsobil tento 

údajný diskriminační požadavek ani správní delikt, pokud nemůže tak tento údajný diskriminační požadavek ani 

sankcionovat úřad zákonem o veřejných zakázkách k tomu zmocněný, znamená to, že tento požadavek, i kdyby byl 

diskriminační (jakože nebyl), tak neporušil zásadu zákazu diskriminace. A zákon o veřejných zakázkách nevylučuje 

diskriminační požadavek, ale vyžaduje dodržení zásad zákazu diskriminace.  

 

K této Vaší námitce uvádím, že právě ona podmínka na referenční stavbu financovanou s využitím fondů EU 

byla diskriminační v tom, že uchazeči, kteří ji nesplňovali, byli jejím uvedením diskriminováni (důsledek 

zadavatelem stanovené podmínky) a mohli tak být od účasti v zadávacím řízení odrazeni. K souvislosti mezi 

porušením ZVZ a správním deliktem jsem se již vyjadřoval ve vypořádání několika předešlých námitek. 

Proto Vaší námitce nevyhovuji.  

   

Námitka č. 13 

Pokud ze zákona nezodpovídá zadavatel za porušení právní povinnosti (jestliže prokáže, že vynaložil 

veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil), pokud by tím podstatně 

ovlivnil či mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, tím spíše nemůže zodpovídat za porušení právní 

povinnosti (i kdyby nastalo, jakože nenastalo), pokud by tím tento výběr neovlivnil a ani nemohl ovlivnit. 

Město Chrastava prokazatelně toto úsilí vynaložilo a tudíž ani za případné porušení této právní povinnosti 

(které tak jako tak nenastalo) ze zákona nezodpovídá. 

 

Odůvodnění: 

Zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách § 121 odst. 1: 
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„Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila."  

§ 120: „Správní delikty zadavatelů (1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží postup stanovený 

tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku," 

 

Město Chrastava vynaložilo veškeré úsilí, aby jakémukoli byť teoretickému porušení právní povinnosti zabránilo. 

Nejenže se při tvorbě zadávacího řízení řídilo všemi tehdy dostupnými informacemi a judikáty jak v českém právu, 

tak v právu Evropské unie, ale navíc jsme dne 21. 12. 2009 písemností n. zn. ORM/995-3645/2009/misk/108.4 

požádali o prověření průběhu zadávacího řízení ještě před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, abychom 

měli 100% jistotu, že je vše správně. V případě, že by bylo naší žádosti vyhověno a ROP SV by byl právního názoru, 

že je podmínka pro VZ „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím 

fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" v rozporu s právními předpisy, bylo by celé výběrové 

řízení zrušeno a znovu vyhlášeno bez této podmínky. Byl to ale naopak kontrolní orgán, který se přes svůj závazek 

uvedený v prosinci 2009 v informační brožuře „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek (Příjemci, 

jejichž projekt byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, také mohou využít 

možnosti nechat si příslušným Územním odborem realizace programu zkontrolovat svoje výběrová řízení, ve kterých 

již byl vybrán vítězný dodavatel, ale kde s tímto vítězným dodavatelem dosud nebyla podepsána smlouva na plnění 

předmětu veřejné zakázky.") žádost města Chrastava o kontrolu ignoroval. 

 

V případě, že zákon 137/2006 Sb. stanovuje, že v případě, že zadavatel za správní delikt („nedodržení postupu 

stanoveného tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím byl nebo mohl být podstatně ovlivněný výběr 

nejvhodnější nabídky") při splnění určité podmínky nezodpovídá, nemůže tím spíše zodpovídat (při dodržení stejné 

podmínky) za nedodržení postupu stanoveného tímto zákonem (pokud by k němu došlo, jakože nedošlo), při kterém 

(jak konstatuje kontrolní orgán v oznámení o výsledku administrativní kontroly ze dne 4. 10. 2013) nebyl výběr 

nejvhodnější nabídky ovlivněn nijak. 

 

Opakovaně je nutno konstatovat, že kontrolní orgán neposuzoval, zda se zadavatel dopustil správního 

deliktu. Tuto pravomoc má pouze ÚOHS, který však tuto veřejnou zakázku neposuzoval. Blíže odkazuji na 

vypořádání námitek č. 7 nebo 11. 

 

Celý proces žádosti města Chrastava o kontrolu předmětného zadávacího řízení je podrobně popsán ve 

vypořádání námitek č. 23. Na tomto místě však musím jednoznačně odmítnout Vaše tvrzení, že kontrolní 

orgán žádost města Chrastava ignoroval, ale postupoval dle tehdy platné metodiky.  

 

S ohledem na skutečnost, že předmětný požadavek na stavbu financovanou s použitím fondů EU byl 

kontrolním orgánem vyhodnocen jako nepřiměřený a provedenou kontrolou bylo shledáno porušení § 6 

zákona, není možné se v souvislosti kontrolou předmětného výběrového řízení dovolávat zásady legitimního 

očekávání, neboť ze strany kontrolované osoby došlo ke zjevnému porušení platného právního předpisu. 

Podrobnosti o kontrole předmětného výběrového řízení jsou uvedeny ve vypořádání námitky č. 23. Vaší 

námitce č. 13 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 14 
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I z ustanovení odst. 2, § 120 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, lze implicitně vyčíst, že v případě, 

že nedojde k ovlivnění výběru nejvhodnějšího uchazeče, nelze uplatněné investiční výdaje považovat za 

porušení rozpočtové kázně. 

 

Odůvodnění: 

Zák. č.137/2006 Sb. v odst. 2, písm. a) uvádí: „Za správní delikt se uloží pokuta do 10 % ceny zakázky" (ve znění 

účinném do konce roku 2012 bylo do 5 % zakázky). 

 

V případě, kdy na rozdíl od uvedeného správního deliktu nedojde k ovlivnění nebo dokonce možnosti ovlivnění 

výběru nejvhodnější nabídky, z logiky celé stavby našeho a evropského práva, musí dojít k podstatně mírnějšímu 

potrestání, pokud vůbec k nějakému (i kdyby snad teoreticky též došlo k nedodržení postupu stanoveného tímto 

zákonem), pokud nedojde k žádnému ovlivnění výběru nejvhodnějšího dodavatele (jak konstatuje Oznámení o 

výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013). Tudíž nemůže být zadavatel trestán 

tím, že se označí veškeré investiční výdaje (podstatně převyšující zákonem uvedenou pokutu) jako porušení 

rozpočtové kázně a nařídí se jejich vratka. 

 

Navíc pokuta se udává v případě správního deliktu z celé zakázky proto, že zakázku by mohl konat jiný dodavatel 

(za jinou cenu, kvalitu práce atd.) než ten, který by byl vybraný, kdyby správní delikt nenastal. V našem případě však 

byl i dle názoru kontrolního orgánu vybrán dodavatel nejvhodnější. 

 

K této Vaší námitce uvádím, že důvody, proč byl kontrolní orgán povinen stanovit finanční korekci za 

pochybení v předmětné veřejné zakázce, ačkoliv dle názoru kontrolního orgánu nedošlo k ovlivnění výběru 

vítězného uchazeče, jsou podrobně uvedeny ve vypořádání námitky č. 5. Dále Vás odkazuji na vypořádání 

námitky č. 7, kde je vysvětlena souvislost mezi porušením rozpočtové kázně a správním deliktem. 

 

K postupu kontrolního orgánu při stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, kdy nejprve dojde 

k vyčíslení 100% odvodu proplacené dotace vztahující se k předmětné veřejné zakázce a následně je 

příjemci navrženo prominutí části odvodu v případě jeho žádosti, uvádím, že kontrolní orgán postupoval 

zcela v souladu s platnou legislativou. Zde proto odkazuji na § 22 odst. 5 a odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:  

Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2 písm. c) 

anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně 

výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném použití peněžních prostředků 

podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých 

prostředků, ledaže podle smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí těchto prostředků se za porušení méně 

závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. (odst. 5)  

 

Protože ve Smlouvě nebyla zakotvena možnost uložení sníženého odvodu, bylo následně postupováno dle 

ustanovení v odst. 12: 

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 může z  důvodů 

hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě 

písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.  
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K tomuto ještě doplňuji, že pokud by bylo pochybení ve veřejné zakázce konstatováno před vyplacením 

dotace, případně by Smlouva byla uzavřena po 1. 5. 2012, byla by kontrolním orgánem automaticky 

stanovena korekce již snížená, ve Vašem případě tedy 5 %. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

 

 

IV. 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" nebyl porušením zásady zákazu diskriminace, neboť v praxi 

neomezil počet uchazečů. 

 

Námitka č. 15 

V praxi neexistovala firma, která by měla splněné jiné podmínky a přitom by neměla splněnu podmínku 

„minimálně jednu dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH". 

 

Odůvodnění: Dle stanovených podmínek dodavatel musel předložit 5 staveb obdobného charakteru za posledních 5 

let v objemu nad 35 mil. Kč (a také jednu dopravní stavbu). Vzhledem k tomu, že fondy EU byly v naší republice 

mohutně využívány již od devadesátých let Phare, SAPARD, ISPA. (dle údajů na stránce MMR 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006, jen v programovém období 2004 – 2006 se 

v ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů 

podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč) a firmy se do nich mocně přihlašovaly, žádná z firem, která 

by měla splněny ostatní náročné podmínky a neměla splněnu tu s využitím fondů EU, je velmi pravděpodobné, že 

žádná takováto firma neexistovala. 

 

K žádné diskriminaci nemohlo dojít již jen proto, že podmínka na 5 staveb obdobného charakteru za posledních 5 let 

v objemu nad 35 mil. Kč vyžadovala firmy natolik úspěšné (a podmínka s dopravní stavbou nadto dopravně 

zaměřené), že vzhledem k dlouhodobosti a mohutnosti využívání fondů EU velmi pravděpodobně 

(s pravděpodobností limitně se blížící jistotě) žádná firma, která by neměla splněnu podmínku na „minimálně jednu 

dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč 

včetně DPH" (kdykoli v minulosti bez časového omezení na 5 let) a přitom měla splněny ostatní náročné podmínky, 

neexistovala. 

Pro úplnost dodáváme, že i kdybychom se snad přes vše výše uvedené mýlili a vyskytl se takový dodavatel (což je 

ovšem krajně nepravděpodobné), pak by se mohl spojit a prokázat kvalifikaci subdodavatelem či ve formě sdružení 

osob. A též dodáváme, že nikdo takový se nejen nepokusil do zakázky přihlásit či jí napadnout námitkou, ale ani se 

o ni jakkoli (třeba telefonickým dotazem) nezajímal. 

 

Zdůrazňujeme navíc znění § 50 odst. 3 správního řádu: 

Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být 

z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti 

svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. 

 

Pozn.: Dle § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole se na kontrolní metody a postupy používá zákon o státní kontrole, 

pro jehož řízení se dle jeho § 26 používá s výjimkou § 18 správní řád. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006
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Návrh důkazu č. 2: V souladu s § 36 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

navrhujeme důkaz, aby kontrolní orgán předložil kompletní seznam dodavatelů, kteří získali VZ na stavební práce 

s využitím některého z fondů EU od počátku 90. let do data předmětného výběrového řízení. 

 

Shodně jako ve vypořádání námitky č. 10 musím uvést, že podle ustanovení § 50 odst. 3 ZVZ je veřejný 

zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně 

související s předmětem veřejné zakázky. Požadavek na stavbu financovanou s využitím fondů EU byl dle 

názoru kontrolního orgánu nepřiměřený, protože bezprostředně nesouvisel s předmětem veřejné zakázky, 

konkrétně s prováděním stavebních prací. Stavební práce financované s využitím fondů EU se neprovádějí 

jiným způsobem. Stále se jedná o stavební práce bez ohledu na zdroj financování. 

 

K návrhu důkazu č. 2 konstatuji, že podle § 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, správní řád sice platí pro řízení podle tohoto zákona, avšak s výjimkou § 18 tohoto zákona, který 

se týká řízení o námitkách kontrolovaných osob. Tedy není možné v předmětném případě využít § 36 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kontrolní orgán předmětný důkaz nemůže 

akceptovat. Nadto je nutno uvést, že se nejedná o konkrétní důkaz, ale návrh na dohledání konkrétního 

dodavatele, přičemž navržený důkaz nic nemění na povaze zjištěného pochybení, tedy že předmětný 

požadavek na stavbu financovanou s využitím fondů EU byl nepřiměřený. Vaší námitce ani návrhu na důkaz 

č. 2 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 16 

Výběrového řízení se zúčastnilo tehdy zcela rekordních 16 firem (z nichž jedna byla vyloučena pro pozdní 

dodání), cena byla vysoutěžena za cca polovinu projektované ceny, též tehdy zcela nevídané snížení 

projekční ceny, zřejmě rekord (namísto 50 mil byla cena 25 758 186 Kč). 

 

Odůvodnění: Účast 16 rekordních firem a rekordní snížení projektované ceny samo o sobě dokazuje, že podmínka 

s účastí na jedné akci s využitím fondů EU v kontextu ostatních podmínek nediskriminovala a především že k žádné 

diskriminaci, tím méně porušení zákazu zásady diskriminace, nedošlo. 

 

K námitce č. 16 uvádím, že skutečnost, kdy došlo k podstatnému snížení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, ani vysoký počet přihlášených uchazečů o veřejnou zakázku, nijak nesouvisí s tím, že by 

zadavatelem uvedená podmínka na zkušenost se stavbou financovanou s využitím fondů EU nebyla 

diskriminační. Z tohoto pouze vyplývá, že těchto 16 společností uvedenou podmínkou diskriminováno 

nebylo, nevypovídá to ale o ostatních společnostech, které touto podmínkou diskriminovány být mohly. 

Zároveň opět uvádím, že výše uvedených skutečností, kdy došlo k podstatnému snížení hodnoty zakázky a 

výběrového řízení se zúčastnilo 16 společností, si je kontrolní orgán vědom, a proto po pečlivém posouzení 

a zvážení přistoupil k nejnižší možné korekci, kterou mu metodika ROP SV umožnila. Přesto Vaší námitce č. 

16 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 17 

I konstatování kontrolního orgánu, že „požadavek na objem referenčních staveb byl vzhledem 

k předpokládané hodnotě zakázky velmi nízký" dokazuje, že požadavek na zkušenost s jednou zakázkou 

financovanou z fondů EU bez časového omezení, nemohl způsobit porušení zásad zákazu diskriminace. 
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Odůvodnění: Dle stanovených podmínek dodavatel musel předložit 5 staveb obdobného charakteru za posledních 5 

let v objemu nad 35 mil. Kč (a také jednu dopravní stavbu). Tyto podmínky hodnotí kontrolní orgán v protokolu 

Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11 080/2013 ze dne 4. 10. 2013 v rámci administrativní 

kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 takto: „požadavek na objem referenčních staveb byl vzhledem k předpokládané 

hodnotě zakázky velmi nízký". Jaký asi mohl být podle kontrolního orgánu objem referenčních staveb, aby byl velmi 

vysoký (a přitom ještě neporušil zásady zákazu diskriminace)? Kolik z přihlášených 16 uchazečů by požadavek 

velmi vysokého objemu referenčních staveb nesplnilo? Oproti tomu (i oproti tomu velmi nízkému požadavku) byl 

požadavek na zkušenost s jednou zakázkou financovanou z fondů EU bez časového omezení (tzn. v praxi téměř od 

sametové revoluce) téměř směšný. To měla u nás každá firma, která splňovala onen velmi nízký požadavek na 

objem referenčních staveb splněno, a to často i několikanásobně. I toto dokazuje, že k žádnému porušení zásad 

diskriminace nedošlo. 

 

K námitce č. 17 uvádím, že výše uvedeným vyjádřením kontrolního orgánu v oznámení o výsledku 

administrativní kontroly („požadavek na objem referenčních staveb byl vzhledem k předpokládané hodnotě 

zakázky velmi nízký") byl myšlen nízký objem referenční stavby financované z fondů EU, nikoliv 5 staveb 

nad 35 mil. Kč. Naopak tvrzení kontrolního orgánu, že objem referenční stavby financované z fondů EU byl 

velmi nízký vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky, je jednoznačně považováno za okolnost, která 

kontrolnímu orgánu umožnila stanovit nejnižší možnou sazbu korekce v rámci charakteru pochybení. 

Z tohoto důvodu není Vaše námitka důvodná, a proto jí nevyhovuji. 

 

V. 

I kdyby se snad jednalo v podmínce „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná 

s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" o porušení platné právní úpravy (jakože se 

nejedná), určitě se nejedná o porušení zjevné, které by mělo vést k odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

 

Námitka č. 18 

Judikatura Soudního dvora trestá zjevné porušení platné právní úpravy, o kterou se v tomto případě 

nejedná, i kdyby se snad jednalo o porušení (jakože se nejedná). 

 

Odůvodnění: 

„Zásady legitimního očekávání se tak nemůže dovolávat příjemce, který se dopustil zjevného porušení platné právní 

úpravy [rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 3. 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening 

a další (spojené věci C-383/06 až C-385/06, Sb. rozh. s. I-01561); bod 56]." 

 

Důkazy, že se nejedná o porušení zjevné: 

a) Postoj RRRS SV při administrativních kontrolách č. 1 až č. 4 v letech 2010 až 2011, kdy samotný kontrolní orgán 

toto nepovažoval za porušení žádné, natož zjevné (jinak by nemohl vyplatit dotaci). 

b) Viz námitky č. 1, 2, 3 a 4, kde je popisováno, jak specifické jsou akce dotované z EU svými mimořádně náročnými 

podmínkami nejen vůči příjemci dotace, ale i vůči zhotoviteli. 

c) Ani podle tvrzení administrativní kontroly se nejedná o správní delikt („...toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího 

dodavatele"), viz námitka č. 7 a další, což dokazuje, že se nejednalo ve správním právu o porušení žádné, natož 

zjevné. 

d) Porušení žádné se nemůže stát porušením zjevným jen proto, že to ex post nařídí kontrolnímu orgánu externí 

kontrolní a auditní orgány (které to samy nepochybně za žádné porušení v době realizace nepovažovaly, jinak by 

kontrolní orgán dotaci po administrativní kontrole neuvolnil a i nyní to označili jen za chybu). 
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K námitce č. 18 uvádím, že požadavek na předložení reference na minimálně jednu dokončenou stavbu 

v pozici hlavního dodavatele financovanou s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč vč. DPH 

byl zjevně nepřiměřený a tudíž diskriminační, došlo tedy ke zjevnému porušení platné právní úpravy, 

konkrétně ZVZ. V této souvislosti je možno opět odkázat na rozhodnutí ÚOHS č. j. S065/2007-

09956/2007/510-IF ze dne 12. 4. 2007, uvedené ve vypořádání námitky č. 1. 

 

K jednotlivým důkazům uvedeným pod body a) až d) uvádím následující: 

a) Ze skutečnosti, že kontrolní orgán při administrativních kontrolách č. 1 až 4 neodhalil předmětné 

pochybení kontrolované osoby, jakožto zadavatele, v žádném případě nelze dovodit, že se nejednalo 

o zjevné porušení právních předpisů, neboť toto lze hodnotit pouze s ohledem na druh daného 

zjištění. V předmětném případě porušení § 6 ZVZ. 

b) Zde odkazuji na vypořádání námitek č. 1, 2, 3 a 4. 

c) Opakovaně je nutno konstatovat, že kontrolní orgán neposuzoval, zda se zadavatel dopustil 

správního deliktu. Tuto pravomoc má pouze ÚOHS, který však tuto veřejnou zakázku neposuzoval. 

d) Kontrolní orgán souhlasí, že pokud dojde ze strany příjemce dotace k porušení právních předpisů, 

musí být závěry kontroly podpořeny relevantními skutečnostmi a nelze pouze konstatovat, se jedná 

o názor externího kontrolního a auditního orgánu. Jak je uvedeno ve vypořádání námitky č. 52, 

administrativní kontrola Vašeho projektu byla zahájena na základě výsledků manažerské kontroly č. 

1/2013, do které byl Váš projekt zařazen. Zjištění, které je zadavateli v rámci probíhající 

administrativní kontroly vytýkáno, bylo identifikováno na základě pečlivého posouzení předmětné 

zakázky, nikoli z titulu toho, že by se jednalo o ex-post nařízení externích kontrolních nebo auditních 

orgánů. Pro úplnost doplňuji, že pokud by uvedené zjištění bylo identifikováno auditním orgánem, 

kontrolní orgán by byl nucen takové zjištění respektovat a následně by musel konstatovat u 

zadavatele porušení rozpočtové kázně a vyčíslit odvod. 

Vaší námitce č. 18 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 19 

I kdyby se v daném případě jednalo o porušení příslušné povinnosti (jakože se nejednalo), platí i tak, že se 

v daném případě nejedná zároveň o neoprávněné použití prostředků, které by muselo nutně vést k navrácení 

prostředků do veřejného rozpočtu. 

 

Odůvodnění: Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 16. 7. 2008, č. j. 9 Afs 202/2007 - 68 vyjádřil ve 

smyslu, že „nikoliv každé porušení příslušné povinnosti je zároveň neoprávněným použitím prostředků, které by jako 

takové muselo nutně vést k navrácení prostředků do veřejného rozpočtu". 

 

Podrobněji: „K oběma otázkám Nejvyšší správní soud nejprve v obecné rovině poukazuje na nález Ústavního soudu 

ze dne 29. 10. 2006, sp. zn. III. ÚS 283/96, publikovaný pod č. 111/1996 Sb. nálezů a usnesení Ústavního soudu, 

v němž Ústavní soud dospěl k závěru, že „pokud neurčitost konkrétního procesního ustanovení právního předpisu 

implikuje různé interpretace jeho obsahu, nelze přijmout tu, jež je k tíži dotčených účastníků řízení. Jestliže procesní 

právní úkony účastníků řízení obsahují zjevnou nesprávnost, nutno účastníkům řízení dát příležitost ji odstranit. 

Opakem tohoto postupu je přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zjevné 

nespravedlnosti, nebo nepřihlédnutí ke smyslu a účelu právní úpravy a tím dotčení smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny 

základních práva a svobod.". Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2008, č. j. 11 Ca 371/2006 - 
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55, „právní předpisy upravující podmínky pro čerpání dotace musí být formulovány tak, aby příjemcům finančních 

prostředků byly již v době jejich čerpání zřejmé podmínky, za nichž na poskytnuté prostředky vzniká nárok. Je 

nepřípustné, aby teprve v řízení o povinnosti vrátit neoprávněně čerpané finanční prostředky (§ 22 odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) bylo příjemci těchto prostředků kladeno k tíži, že 

z daných předpisů nelze dovodit jednoznačný závěr, za jakých podmínek měly být finanční prostředky poskytnuty." 

Po materiální stránce se pak jeví být případným především odkaz na rozsudek Nejvyššího s právního soudu ze dne 

25. 6. 2008, č. j. 9 Afs 1/2008 - 45, jenž se opírá o následující závěry: „V situaci, kdy dochází ke sporu o výklad 

určitého ustanovení, a to zejména pokud důsledkem jednoho z výkladů má být uložení sankce, se nelze spokojit 

pouze s jazykovým (gramatickým) výkladem právních předpisů a uplatňovat výhradně formalistický přístup 

k posouzení řešené otázky... Sankční odvod je třeba vždy spojovat jen s neoprávněným nakládáním s finančními 

prostředky státu a jeho uložení nemůže být postaveno na ryze formalistickém přístupu, bez ohledu na skutečný stav 

věci. Klíčovou pro posouzení věci je tak skutečnost, zda daňový subjekt poskytnuté prostředky použil na úhradu 

nákladů přímo souvisejících s financováním podporovaného projektu, tedy zda sporná úhrada odpovídala již 

provedenému věcnému plnění či nikoliv." 

 

V daném případě se nejenže jednalo o situaci, kdy samotný kontrolní orgán (v době kdy toto šetřil svoji první resp. 

první až čtvrtou administrativní kontrolou) byl názoru, že je po právní stránce vše v pořádku, ale navíc se skutečně 

zdála podmínka u uchazečů „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná 

s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH)" na jednu akci více než logická (důvody jsou 

uvedeny především v námitkách č. 1, 2, 3 a 4). Obávali jsme se naopak, že bychom porušili rozpočtovou kázeň 

v případě, že bychom tuto podmínku do kritérií neuvedli, s odůvodněním, že jsme tím zanedbali svoji zákonnou 

povinnost, aby výběrové řízení (které se má konat na tak velkou zakázku za účasti fondu EU), opravdu splňovalo 

zákonem stanovenou povinnost na vymezení stanovení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů, odpovídající 

druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Navíc se jednalo o situaci, kdy v reálu ani stanovení 

takovéto podmínky ve skutečnosti nikoho nediskriminovalo a neovlivnilo výběr dodavatele. V žádném případě se 

nejednalo o typ výběrového řízení losovačka, které výběr uchazečů cíleně zásadním způsobem snížilo, bez zaručení 

regulérnosti losování, jak tomu je v případě, o kterém je judikát Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 34. 

V našem případě jsme měli naopak jednoznačný zájem na transparentnosti a co největším počtu uchazečů, zároveň 

však uchazečů, kteří budou schopni plnit náročné podmínky stanovené specifikaci akcí financovanými za pomoci 

fondů EU (které se vztahují nejen k příjemcům, ale i ke zhotovitelům). 

 

Navíc sám kontrolní orgán ve svém oznámení o výsledku administrativní kontroly č.LB/0411/EP/A/PRK/01 uznal, že 

jím označené omezení počtu uchazečů ve výběrovém řízení, nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele. 

 

Tuto Vaši námitku nemohu akceptovat z následujících důvodů. Předně je třeba uvést, že v námitkách 

uvedená rozhodnutí soudů řeší neurčitost konkrétního procesního ustanovení právního předpisu, která 

implikuje různé interpretace jeho obsahu, případně skutečnost, že při sporu o výklad určitého ustanovení 

(obzvláště pokud důsledkem jednoho z výkladů má být uložení sankce) se nelze spokojit pouze s jazykovým 

(gramatickým) výkladem a uplatňovat pouze formalistický přístup.  

 

V předmětném případě je však procesní postup upraven zcela jednoznačně. Kontrolní postupy Řídícího 

orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), dále 

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v neposlední řadě z podmínek stanovených ve Smlouvě, přičemž 
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podle ustanovení bodu 1.4. této Smlouvy, práva a povinnosti stran vyplývají také z Příručky verze 3.0. ze dne 

1. 4. 2008, včetně jejích příloh, a dalších dokumentů, na které se odvolává tato smlouva, přičemž zadávání 

veřejných zakázek je upraveno v Příloze č. 11 Příručky – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Zákaz 

diskriminace je upraven v čl. 5 odst. 1 těchto Pokynů pro zadávání veřejných zakázek, přičemž tyto pokyny 

v případě veřejného zadavatele, kterým město Chrastava je, explicitně odkazují na zákon. 

 

Kontrolní postupy jsou pak dále upraveny v Příloze č. 12 Příručky. Předmětná kontrola byla zahájena za 

účelem šetření podezření na nesrovnalost, přičemž jak je uvedeno v čl. 17.1 Smlouvy, poskytovatel je 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se příjemce nedopustil nesrovnalosti 

ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení (č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006).  Nesrovnalost může 

spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek poskytnutí 

dotace. V čl. 17.2 Smlouvy je dále v této souvislosti uvedeno, že porušením rozpočtové kázně dle § 22 je 

každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele (blíže také 

vypořádání námitky č. 6). 

 

V rámci prováděné kontroly nebyl v žádném případě uplatňován pouze formalistický přístup. Na tomto místě 

tak odkazuji zejména na vypořádání námitky č. 1. Taktéž Vámi uvedená rozhodnutí soudů nedopadají na 

řešenou problematiku a jsou v předmětné věci irelevantní. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 20 

Ani audit EK nepovažuje požadavek na zkušenost s fondy EU u VZ na stavební práce za porušení 

rozpočtové kázně vyžadující si tzv. korekci, ale pouze za chybu. 

 

Odůvodnění: Podařilo se nám získat (z Ministerstva pro místní rozvoj, obdrženo dne 8. 2. 2013) podklady ke 

kontrolám zadávacích řízení veřejných zakázek financovaných z prostředků EU ve formě nálezů auditů EK (viz 

níže). U požadavku na zkušenost s fondy EU není na rozdíl od všech devíti ostatních údajných provinění, uvedena 

korekce, ale je toto označeno pouze za chybu. To potvrzuje to, co uvádíme v předchozí námitce, že se nejedná o 

porušení rozpočtové kázně (tím spíše že v našem případě nedošlo v reálu k žádnému omezení uchazečů). A navíc 

opětovně zdůrazňujeme, že i samotný kontrolní orgán uznává, že jimi označená chyba neměla vliv na výběr 

nejvhodnějšího dodavatele. Pro úplnost doplňujeme, že předmětný nález z auditů EK byl učiněn dávno po realizaci 

zadávacího řízení ba dokonce po dokončení celé akce. V době realizace žádný nález, který by požadavek na 

zkušenosti s fondy EU označoval za jakékoli pochybení, neexistoval. 

 

Nálezy z auditů EK: 

- neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební 

práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentaci v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti 

zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních 

lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF, 

- neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle 

bodu 2 COCOF 07/0037-03 (dále pouze jako „COCOF"), 

- stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně 

stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat - EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku 

odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), 
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- požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč 

disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF - (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve 

smlouvě), 

- požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost 

českého jazyka u všech členů týmu - EK: 25% korekce dle bodu 7 COCOF 

- netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a 

preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií - EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 

COCOF, 

- požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost 

s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu – v tomto případ není zřejmé, zda-li auditoři EK 

obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi 

problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, 

- podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu 

smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože 

nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná 

argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována - 25% korekce, 

- nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně 

bezdlužnosti vůči zadavateli - EK 25% korekce. 

- dělení, nebo spojování VZ: - 25 % korekce. 

 

K této Vaší námitce uvádím, že porušení rozpočtové kázně je kontrolním orgánem konstatováno tehdy, je-li 

pochybení (chyba) identifikováno po vyplacení dotačních prostředků na účet příjemce (blíže viz vypořádání 

námitky č. 6). Korekce tak může být udělena ještě před vyplacením dotace a tehdy se o porušení rozpočtové 

kázně nejedná. V případě, kdy je u zadávacího řízení identifikováno pochybení (chyba), řídící orgán je 

povinen stanovit korekci v návaznosti na Pokyny dle míry (závažnosti) pochybení. Takto byl povinen řídící 

orgán postupovat i v tomto případě. Konečná výše korekce může být nakonec snížena až na výši 0 % 

v závislosti na charakter pochybení (a tedy i příslušný bod Pokynů), ale v předmětném případě byla nejnižší 

možná korekce, kterou mohl kontrolní orgán udělit (resp. navrhnout výši prominutí 100% odvodu), ve výši  

5 % (bod 6 Pokynů). 

  

V ostatních případech, které uvádíte, je korekce stanovena pevným procentem bez možnosti snížení její 

výše. U požadavku na zkušenost s fondy EU je jasně uvedeno, že se jedná o pochybení, nicméně výše 

korekce nebyla stanovena s ohledem na to, že kontrolní orgán musí posoudit veškeré skutečnosti a až na 

jejich základě stanovit odpovídající korekci. Takto kontrolní orgán postupoval i v případě předmětné veřejné 

zakázky a stanovil korekci na nejnižší možné hranici, kterou mu platná metodika umožňovala. Vaší námitce 

č. 20 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 21 

Tvrzení kontrolního orgánu, že „Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, neboť se z jeho strany jednalo o diskriminační požadavek" a „s ohledem na „Pokyny pro 

stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, bod 6," je v rozporu s uvedenými nálezy z auditů EK. 

Z nich naopak vyplývá tvrzení přesně opačné, a sice, že se nejednalo o diskriminační požadavek. 
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Pokyny pro stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS skutečně stanovují v níže okopírovaném bodě 6, 

co se má konat v případě použití diskriminačního použití kritérií. 

 

Použití nezákonných kritérií pro 

udělení 

zakázky 

Při udělení zakázky byla použita 

nezákonná kritéria pro zadání 

zakázky (například: použití kritéria 

pro ověření vhodnosti a 

výběr účastníků ve fázi 

zadání zakázky, nedodržení 

kritérií stanovených 

veřejným zadavatelem v 

oznámení o zakázce nebo v 

zadávací dokumentaci nebo nesprávné 

a/nebo diskriminační použití kritérií pro 

zadání zakázky). 

25 % hodnoty zakázky. Tato částka může 

být snížena na 10 % nebo na 5 % podle 

závažnosti. 

 

Jenže, právě to, že na rozdíl od jiných bodů v nálezech z auditů z EK není uvedeno u „požadavek na zkušenosti 

s fondy EU" např.: „EK: 25%, příp. 10 či 5% korekcí dle bodu 6 COCOF" či „EK často požaduje i nejpřísnější 25% 

korekci dle bodu 6 COCOF", ale píše se pouze o chybě, dokazuje, že se dle těchto nálezů z auditů EK naopak o 

provinění spadající pod korekce uvedené v COCOF tím méně u bodu 6, nejedná. Tzn., že se ani nejedná a 

diskriminační použití kritérií. 

 

V případě této námitky odkazuji na vypořádání námitky č. 20. Námitce č. 21 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 22 

To, že audity EK nepovažují požadavek na zkušenost s fondy EU u VZ „na správce stavby" za chybu, 

znamená ve svém důsledku to, že nelze označit za chybu tento požadavek ani u VZ „na stavební práce", 

neboť VZ na „správce stavby" jsou de iure též VZ „na stavební práce". 

 

- požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost s obdobnou 

službou na spolufinancovaném projektu – v tomto případě není zřejmé, zdali auditoři EK obhajobu akceptovali či ne. 

U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi problematický. U VZ na stavební práce nutno 

považovat za chybu, 

 

Odůvodnění: Dle zákona č.137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, žádné VZ na správce stavby neexistují. Existují 

jen a pouze VZ na dodávky, na služby a na stavební práce (§ 7, 8, 9, 10 a další). 

 

Zák. č. 137/2007 § 7 (2): „Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky 

na služby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „druhy veřejných zakázek)". 

VZ „na správce stavby" neboli na stavební či technický dozor (disciplíny stavebního inženýrství) jsou ze zákona VZ 

„na stavební práce" (§ 9 a § 46d zákona o veřejných zakázkách). 

 

Zák. č. 137/2007 

„§ 9 Veřejná zakázka na stavební práce 

(1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3, 

b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo 

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či 

inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 
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§ 46d Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce (2) Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že 

technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 

dozor provádí sám zadavatel." Příloha č. 3 Stavební činnosti podle § 9 odstavce 1 písmena a) 45.2. stavební 

inženýrství" 

 

Auditoři EK neoznačili požadavek na zkušenosti s fondy EU u VZ „na správce stavby" za chybu („není 

zřejmé, zdali auditoři EK obhajobu akceptovali či ne") a to tedy znamená to, že nelze tvrdit, že u VZ „na 

stavební práce" je tento požadavek chybou, neboť i VZ, které auditoři EK nazvali „na správce stavby" jsou 

de iure VZ „na stavební práce". 

 

Pro úplnost pak připomínáme, že směrnice Evropského parlamentu a rady (viz námitka č. 4) v tomto směru vůbec 

mezi zakázkami na dodávky, služby a na stavební práce nerozlišuje (a také nezná žádné VZ na správce stavby, jen 

VZ na dodávky, služby a stavební práce) a ve všech případech dává právo zadavateli stanovit kritérium způsobilosti 

s přihlédnutím ke zkušenostem, spolehlivosti atp., atd. 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES: 

„V zadávacích řízeních veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky vyžadující umísťovací a instalační 

práce, poskytování služeb nebo provádění stavebních prací, lze způsobilost hospodářských subjektů poskytnout 

služby nebo provést instalaci nebo stavbu hodnotit zejména s přihlédnutím k jejich dovednostem, výkonnosti, 

zkušenosti a spolehlivosti." 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2006, sp. zn. III. ÚS 283/96, publikovaný pod č. 111/1996 Sb. nálezů a 

usnesení Ústavního soudu, v němž Ústavní soud dospěl k závěru, že „pokud neurčitost konkrétního procesního 

ustanovení právního předpisu implikuje různé interpretace jeho obsahu, nelze přijmout tu, jež je k tíži dotčených 

účastníků řízení. 

 

Návrh důkazu č. 3: V souladu s § 36 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

navrhujeme důkaz, aby nám kontrolní orgán sdělil, na základě jakých právních předpisů je možné někdy označit 

požadavek na zkušenosti s fondy EU u VZ „na stavební práce" za diskriminační podmínku a porušení zákona 

č.137/2006 Sb. v § 6 a někdy ne (v případě, že se jedná o VZ „na stavební práce" na související projektovou či 

inženýrskou činnost nazvanou „na správce stavby"). 

 

V souvislosti s touto námitkou nesouhlasím s tvrzením, že veřejné zakázky „na správce stavby" neboli na 

stavební či technický dozor (disciplíny stavebního inženýrství) jsou ze zákona VZ „na stavební práce". Dle § 

10 ZVZ se jedná o veřejné zakázky na služby. O zakázce na stavební práce lze u inženýrské činnosti hovořit 

na základě § 9 odst. 1, písm. b) ZVZ pouze v souvislosti s provedením stavebních prací, tedy nikoliv 

samostatně. V souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce bylo ze strany auditorů jednoznačně 

uvedeno, že se jedná o pochybení. 

 

K návrhu důkazu č. 3 konstatuji, že podle § 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, správní řád sice platí pro řízení podle tohoto zákona, avšak s výjimkou § 18 tohoto zákona, který 

se týká řízení o námitkách kontrolovaných osob. Tedy není možné v předmětném případě využít § 36 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kontrolní orgán a předmětný důkaz navrhovat. Nadto 
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kontrolní orgán uvádí, že důvody, které vedly ke zjištění, že zadavatel v předmětném případě porušil 

ustanovení § 6 zákona, jsou uvedeny např. ve vypořádání námitky č. 1, 4 apod. 

 

Uvedený nález Ústavního soudu řeší neurčitost konkrétního procesního ustanovení právního předpisu, která 

implikuje různé interpretace jeho obsahu, a nikoli obecný výklad právních předpisů, tedy je v předmětné věci 

irelevantní. Viz též vypořádání námitky č. 4. Vaší námitce ani návrhu důkazu č. 3 tak nevyhovuji. 

 

VI. 

Město Chrastava prokazatelně učinilo kroky, které by při dodržení vlastních povinností ze strany poskytovatele 

dotace RRRS SV resp. RR ROP SV, ke kterým se sám zavázal, toto údajné pochybení vyloučilo. 

 

Námitka č. 23 

Způsob, kdy je ignorována žádost o kontrolu v době, kdy šlo soutěž zrušit, ruší dle našeho právního názoru 

oprávnění RRRS SV resp. RR ROP SV postihovat žadatele za případné prohřešky, které šlo požadovanou 

(ale nerealizovanou) kontrolou odstranit. 

 

Dne 21. 12. 2009 jsme písemností n. zn. ORM/995-3645/2009/misk/108.4 požádali o prověření průběhu zadávacího 

řízení ještě před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. V případě, že by bylo naší žádosti vyhověno a RRRS 

SV resp. RR ROP SV by byla právního názoru, že je podmínka pro VZ „minimálně jedna dokončená stavba v pozici 

hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" v rozporu 

s právními předpisy, bylo by celé výběrové řízení zrušeno a znovu vyhlášeno bez této podmínky. Absolutní nereakce 

kontrolního orgánu a celé RRRS SV resp. RR ROP SV na naši žádost o realizaci kontroly byla dle našeho právního 

názoru nejen porušením správního řádu, která znegovala naší snahu o 100% (slovy stoprocentní) jistotu, že je 

výběrové řízení v absolutním (zdůrazňujeme slovo v absolutním) pořádku, ale také porušením smlouvy, konkrétně 

pak článku 1.3. „Účelem této smlouvy je napomoci realizace projektu prostřednictvím spolufinancování z rozpočtu 

poskytovatele." 

 

Opětovně zdůrazňujeme zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách § 121 odst. 1: „Právnická osoba za 

správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránila." 

 

K této Vaší námitce uvádím, že žádost o prověření průběhu zadávacího řízení před podpisem smlouvy 

s vítězným dodavatelem podepsaná Mgr. Jakubem Dvořákem (vyřizující osoba Ing. Lenka Míšková) byla 

poštou doručena na ÚORP Liberec dne 21. 12. 2009. Adresována byla na administrátora projektu Ing. 

Richarda Klimečka. Výběrové řízení bylo zahájeno 30. 11. 2009. Administrátor projektu za ÚORP Liberec, Ing. 

Klimeček, byl dále dne 21. 1. 2010 písemně kontaktován panem Loudou jednajícím za společnost ARR – 

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., společností pověřenou výkonem zadavatelských činností, 

ohledně domluvy na specifikaci a předání podkladů ke kontrole výběrového řízení. Ing. Klimeček písemně 

odpověděl hned následující den 22. 1. 2010 a upozorňoval na možnou termínovou kolizi vztahující se  ke 

lhůtě pro kontrolu výběrového řízení a povinnosti zadavatele uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem 

vycházející ze ZVZ.  

 

Kontrolou složky projektu bylo dále zjištěno, že dokumentace a nabídky uchazečů byly na ÚORP Liberec 

předloženy Ing. Míškovou 25. 1. 2010, což je datum uvedené v předávacím protokolu. Z dokumentace 
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k výběrovému řízení je naprosto patrné, že ke kontrole nebyla předána kompletní dokumentace, protože 

některé úkony zadavatele (resp. osoby pověřené výkonem zadavatelských činností) proběhly až po datu 

předání dokumentace. Takovými úkony bylo Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, odeslání 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo odeslání Oznámení o námitce (vše 27. 1. 2010). Zadavatel byl 

následně informován dopisem ze dne 1. 2. 2010 č. j. RRSV 16452/2009, že kontrola výběrového řízení 

nemůže být provedena zejména s ohledem na to, že kontrolnímu orgánu byla žádost o kontrolu výběrového 

řízení doručena dne 21. 12. 2009, ačkoliv k zahájení došlo již 26. 11. 2009. Nebyla tedy splněna podmínka 

uvedená v Metodickém pokynu č. 22, kdy „Příjemce je povinen písemně informovat příslušný ÚORP o 

vyhlášení takového výběrového řízení a o předpokládaném termínu, kdy bude rozhodnuto o vítězném 

dodavateli. Tato informace musí být příslušnému ÚORP oznámena nejpozději v den zahájení daného 

výběrového řízení (pokud ještě nebylo zahájeno), výjimečně, na základě písemné žádosti, nejpozději 14 

kalendářních dnů před rozhodnutím o výběru vítězného dodavatele“. Na výjimku, uvedenou v příslušném 

metodickém pokynu, nemohl ÚORP Liberec přistoupit z důvodu velkého vytížení zaměstnanců úřadu. 

Dokumentace k výběrovému řízení byla zadavateli vrácena dne 15. 2. 2010, což je datum uvedené 

v předávacím protokolu, který je podepsaný Ing. Míškovou. Ve stejný den byla zároveň podepsána smlouva 

s vítězným uchazečem. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak musím odmítnout Vaše ničím nepodložené tvrzení o tom, že 

kontrolní orgán „absolutně“ nereagoval na žádost města Chrastavy. Jak je patrné, ÚORP Liberec průběžně 

se zadavatelem zakázky komunikoval a zadavatel byl dále bez delší časové prodlevy upozorněn na 

nemožnost kontroly předmětného výběrového řízení. Zároveň odmítám Vaše tvrzení, že došlo k porušení 

Smlouvy. V kontextu výše uvedeného je taktéž irelevantní Váš odkaz na § 121 odst. 1 ZVZ. Vaší námitce tak 

nevyhovuji. 

 

Námitka č. 24 

RRRS SV resp. RR ROP SV nemůže trestat zadavatele za důsledky toho, že ona nesplnila to, co závazně a 

explicitně slíbila a co bylo její povinností. 

 

RR ROP SV vydala v prosinci 2009 informační brožuru „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek". 

http://www.rada-severovychod.cz/uploads/ROP brozura verejne zakazky nahled 05 1 .pdf  V této brožuře je mimo to, 

co je již zmíněno v předcházející námitce, též uvedeno: „Doporučení na závěr Konzultujte 

Příjemci dotace z ROP SV mají možnost konzultovat nejasnosti na místně příslušném Územním odboru realizace 

programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Pokud máte pochybnosti, jak správně 

postupovat při zadávání veřejných zakázek, využijte této možnosti a předcházejte tak možným důsledkům. Při 

zjištění závažného pochybení v průběhu realizace projektu bývá už většinou pozdě. Předložte dokumentaci 

k zadávacímu řízení ke kontrole na Územní odbory  

Příjemci, jejichž projekt byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, také mohou 

využít možnosti nechat si příslušným Územním odborem realizace programu zkontrolovat svoje výběrová řízení, ve 

kterých již byl vybrán vítězný dodavatel, ale kde s tímto vítězným dodavatelem dosud nebyla podepsána smlouva na 

plnění předmětu veřejné zakázky." 

 

Již v předchozí námitce jsme uvedli, že jsme dne 21. 12. 2009 písemností n. zn. ORM/995-3645/2009/misk/108.4 

požádali o prověření průběhu zadávacího řízení ještě před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. RR ROP SV 

se v předmětné brožuře explicitně zavázel k tomu, že obce mohou před podpisem smlouvy nechat si svoje výběrové 

http://www.rada-severovychod.cz/uploads/ROP_brozura_verejne_zakazky_nahled_05_1_.pdf


 

30 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

řízení zkontrolovat. To, že nám to přes svůj explicitní závazek v předmětné brožuře RR ROP SV a přes naši oficiální 

žádost, průběh zadávacího řízení nezkontroloval (ani jsme mu nestáli za oficiální odpověď), jenom zvýrazňuje náš 

závěr u předcházející námitky: Způsob, kdy je ignorována žádost o kontrolu v době, kdy šlo soutěž zrušit, ruší dle 

našeho právního názoru oprávnění RR ROPu (resp. RRRS SV) postihovat žadatele za případné prohřešky, které šlo 

požadovanou (ale nerealizovanou) kontrolou odstranit. 

 

Úředníci RR ROP SV (resp. RRRS SV) navíc prokazatelně porušili své kontrolní povinnosti tím, že kontrolu před 

podpisem smlouvy neprovedli (i kdybychom o kontrolu nepožádali, jakože jsme požádali), dle nařízení výboru RR 

ROP SV tak, jak jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2009 

http://www.rada-severovychod.cz/file/1547: 

3.3. e) (str. 45) „veřejné zakázky V průběhu roku 2009 se ukázalo, že příjemci velmi často chybují při realizaci 

výběrových řízení. Výbor Regionální rady z tohoto důvodu v polovině roku 2009 schválil změnu v systému 

kontroly výběrových řízení, aby kontrola ze strany ŘO proběhla ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem 

a v případě zjištěných pochybení mohl příjemce chyby odstranit nebo měl možnost zrušit celé výběrové řízení 

v případě závažnějších pochybení" 

a navíc jednali v rozporu s § 11 zákona o finanční kontrole: 

„(1) Při veřejnosprávní kontrole, která předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků, prověřují 

kontrolní orgány podklady předložené kontrolovanými osobami pro připravované operace před jejich uskutečněním. 

Tato kontrola se soustřeďuje především do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy..." 

 

Je proto naprosto absurdní, když za porušení povinností úředníků RRRS SV resp. RR ROP SV spočívajících 

v nedodržení nařízeného systému kontroly výběrových řízení, chce kontrolní orgán RRRS SV resp. RR ROP SV 

namísto potrestání těchto svých úředníků, naopak prostřednictvím úředníků (v případě Bořka Machatého a Ing. 

Jakuba Anděla dokonce totožných s těmi, kteří se provinili) trestat zadavatele, vůči kterému se provinili. 

 

V souvislosti s touto námitkou odkazuji na vypořádání námitky č. 23, ze kterého je patrné, že systém 

kontroly výběrových řízení byl dodržen, stejně tak povinnosti úředníků územního odboru. Na tomto místě 

dále doplňuji, že se § 11 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, vztahuje na předběžnou kontrolu, která se provádí před podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace, nikoliv před podpisem smlouvy zadavatele s vítězným uchazečem, jako tomu bylo v případě města 

Chrastavy. Jak již bylo uvedeno, systém pro kontrolu výběrových řízení byl dodržen, a postup úředníků byl 

taktéž v souladu s metodikou ROP SV. K Vaší námitce zároveň doplňuji, že Ing. Jakub Anděl nebyl povinen 

kontrolovat předmětnou veřejnou zakázku před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, protože žádost o 

tuto kontrolu byla předána administrátorovi projektu, Ing. Klimečkovi, který taktéž v postupu vyřízení Vaší 

žádosti nepochybil. Zde je nutno ještě dodat, že Ing. Anděl ani v době žádosti o kontrolu předmětného 

výběrového řízení nebyl zaměstnancem Regionální rady SV. Vaší námitce tak nevyhovuji.   

 

Námitka č. 25 

Metodické pokyny řeší situaci, kdy k porušení rozpočtové kázně (jsme ovšem přesvědčeni, že jsme ji 

neporušili), na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu 

živelné katastrofy či státem změněné situace. 

 

http://www.rada-severovychod.cz/file/1547
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Odůvodnění: Ve vyhledávači jsme našli dva následující metodické pokyny (další lze snadno najít ve vyhledávači 

např. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/informace-pro-prijemce-stanovovani-vyse-prominuti-povinnosti), které 

jsme sice neobjevili na stránkách RRRS SV, ale předpokládáme, že pro RRRS SV platí stejné metodické pokyny: 

 

Metodický pokyn RRRS JZ: http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/pro-prijemce/2013/mp-k-prku revize-c-2 31-1-

2013.pdf 

 

„U Smluv uzavřených před 1. 5. 2012 může být odvod prominut či částečně prominut pouze ve skutečně 

odůvodněných případech a dále za podmínky, že v Platebním výměru na odvod nebyl za porušení rozpočtové kázně 

stanoven snížený odvod. Taxativní výčet přípustných důvodů pro prominutí či částečné prominutí odvodu dle typu 

porušení rozpočtové kázně, je obsažen v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu. Výše případného prominutí či 

částečného prominutí odvodu je uvedena v příloze č. 2. Rozhodnutí o prominutí odvodu musí obsahovat řádné 

odůvodnění, které umožní ověření odůvodněnosti prominutí ze strany externích auditních i kontrolních subjektů. 

U Smluv uzavřených po 1. 5. 2012 institut promíjení odvodu nebude dále využíván. V těchto případech bude odvod 

vyměřen dle typu a závažnosti daného porušení buď v plné výši, nebo bude odvod snížen a to na základě a 

v souladu s přílohou č. 2 tohoto Metodického pokynu platného a účinného ke dni uzavření Smlouvy. Za zcela 

výjimečnou situaci odůvodňující prominutí odvodu budou považovány případy, kdy k porušení rozpočtové 

kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, či z důvodu 

živelné katastrofy či státem změněné situace'" 

 

Středočeský kraj – fondy evropské unie - SROP: http://fondyeu.kr-

stredocesky.cz/index.asp?thema=1867008&category „Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti 

odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek: 

aktů vydaných před 1. 5. 2012 – institut promíjení může být využíván ve skutečně odůvodněných případech a to dále 

za podmínky, že poskytovatel v právním aktu nestanovil za porušení rozpočtové kázně snížený odvod. (odůvodněné 

typové případy jsou stanoveny jednotně v Sazebníku) 

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných po 1. 5. 2012 – institut promíjení odvodů se nepoužije, 

s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či 

nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace. Přiměřenost či 

adekvátnost postihu vůči pochybení, kterého se příjemce dopustil, je zajištěna již stanovením sníženého odvodu 

v uzavřeném právním aktu." 

 

Rozdíl v posuzování, jak ho chápeme (v případě jednoho pochybení) spočívá v tom, že zatímco v akcích před 1. 5. 

2012 (jako je ta naše) se stanovuje odvod 100 % a poté se v institutu promíjení promíjí (v našem případě návrh 95 

%), zatímco v případech po 1. 5. 2012 se rovnou stanoví snížený odvod (kdyby to byl náš případ, činil by tento 

snížený odvod 5 %) a promíjení se nepředpokládá s jednou výjimkou: „k porušení rozpočtové kázně na straně 

příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem 

změněné situace". 

 

Přesně takováto situace nastala v našem případě. Jak dokazují předcházející námitky č. 23, č. 24, ale také č. 13, 

poskytovatel dotace přes naši žádost, přes svůj závazek v informační brožuře z roku 2009, přes nařízení Výboru RR 

ROP SV z roku 2009 a přes znění § 11 odst. 1 zákona o finanční kontrole s důrazem na kontrolu před podpisem 

smlouvy, neprovedl kontrolu naší VZ před podpisem smlouvy. Dále provedl čtyři administrativní kontroly, kterými 

potvrdil správnost našeho postupu (uvolnil dotace). Navíc realizace VZ probíhala časově přes katastrofální povodně 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/informace-pro-prijemce-stanovovani-vyse-prominuti-povinnosti
http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/pro-prijemce/2013/mp-k-prku_revize-c-2_31-1-2013.pdf
http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/pro-prijemce/2013/mp-k-prku_revize-c-2_31-1-2013.pdf
http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1867008&category
http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1867008&category
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dne 7. 8. 2010 (kdy byl navíc hejtmanem LK na měsíc oficiálně vyhlášen stav nouze), které zasáhly Chrastavu a 

velmi těžce samotnou stavbu (přesto se jí podařilo dokončit v řádném termínu v řádné kvalitě). A konečně došlo ke 

změně postoje státu, když ministerstvo financí vydalo metodické pokyny, které mění dříve zákonný postup na 

nezákonný. Změnu postoje státu konstatuje sám ředitel Úřadu RRRS SV v písemnosti č. j.: RRSV 9721/2013 dne 

26. 8. 2013 („ŘO ROP SV byl nucen tuto kontrolu zahájit v návaznosti na doporučení Ministerstva financí ČR a 

zpřísnění přístupu zejména ze strany externích kontrolních a auditních orgánů v oblasti veřejných zakázek"). 

 

Je pravdou, že výše citované metodické pokyny se týkají akcí po 1. 5. 2012. Neexistuje však jediný právní či morální 

důvod, aby v případech, kdy „k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či 

nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace" dojde u akcí před 1. 5. 2012, a 

nebylo za toto prominuto (myšleno nad slibovaných 95 %, logické by bylo100% prominutí, resp. a nejlogičtější žádné 

nevyměření). 

 

K námitce č. 25 uvádím, že výše uvedené a citované metodické pokyny jsou závazné pro příjemce dotace 

příslušných operačních programů. Příjemci dotací z ROP SV jsou povinni se řídit pouze metodickými 

pokyny, které jsou vydávány řídícím orgánem ROP SV. Zároveň nesouhlasím s Vaším tvrzením, že kontrola 

vycházela ze změny postoje státu, jak uvádíte ve své námitce. „Stát“ před vydáním svého doporučení 

nedeklaroval, že uvedenou podmínku na zkušenosti uchazečů s realizacemi staveb financovaných 

s využitím fondů EU, považuje za zákonnou a opodstatněnou. Důvody pro zahájení kontroly jsou blíže 

popsány ve vypořádání námitky č. 52. Vypořádání námitky č. 23 pak vysvětluje údajnou nečinnost 

kontrolního orgánu v souvislosti s kontrolou předmětného výběrového řízení před podpisem smlouvy 

s vítězným uchazečem.  

 

V souvislosti s Vaší zmínkou o katastrofálních povodních jsem si samozřejmě vědom, jaká byla situace 

v srpnu 2010 nejen v Chrastavě, ale i v dalších postižených obcích. Bohužel však musím konstatovat, že tato 

událost nijak nesouvisí s procesem zadávání předmětné veřejné zakázky, který proběhl v období 11/2009-

2/2010. Vaší námitce č. 25 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 26 

Finanční generální ředitelství vydalo metodický pokyn, který řeší situaci, kdy k porušení rozpočtové kázně 

(jsme ovšem přesvědčeni, že jsme ji neporušili) dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti 

poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace. RRRS SV tento metodický pokyn ve 

svém oznámení o výsledku kontroly LB/0411/EP/A/PRK/01 č. j.: RRSV 11080/2013 ze dne 4. 10. 2013 nijak 

nereflektovalo a navíc tuto informaci nemá uvedenou na svých webových stránkách. 

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=fz12028&cd=78&typ=r 

„Předpis č. 28/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 7, ze dne 25. 10. 2012, Pokyn č. GFŘ - D 

- 11 

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně č. j.: 28 666/2012-3330, 

ze dne 1. 8. 2012 

 

Čl. III 

Důvody hodné zvláštního zřetele 

1. Výjimečným případem se rozumí situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo  

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=fz12028&cd=78&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkacast.asp?zdroj=Finanní%20zpravodaj&rocnik=2012&castka=7&cd=78&typ=r
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a) v důsledku prokázané chyby poskytovatele, 

b) nesoučinnosti poskytovatele, 

c) Živelné katastrofy, 

d) státem změněné či zapříčiněné situace, nebo 

e) je-li žadatelem fyzická osoba, rozumí se výjimečným případem též ohrožení jeho výživy nebo na jeho výživu 

odkázaných osob. 

V těchto případech se promíjí penále uložené podle rozpočtových pravidel, odvod se promíjí s výjimkou případů 

podle čl. II bod 5 a 6." 

 

Jak již bylo uvedeno v předcházející námitce, důvody hodné zvláštního zřetele byly naplněny a to dokonce hned ve 

čtyřech písmenech citovaného odstavce: 

a) v důsledku prokázané chyby poskytovatele – Poskytovatel provedl v letech 2010-2011 čtyři administrativní 

kontroly (včetně zadávacího řízení), kterými potvrdil správnost našeho postupu (uvolnil dotace) 

b) nesoučinnosti poskytovatele – Jak dokazují předcházející námitky č. 22, č. 23, ale také č. 13, poskytovatel dotace 

přes naši žádost, přes svůj závazek v informační brožuře z roku 2009 a přes nařízení Výboru RR ROP SV z roku 

2009, neprovedl kontrolu naší VZ před podpisem smlouvy. 

c) živelné katastrofy – Realizace VZ probíhala časově přes katastrofální povodně dne 7. 8. 2010 (kdy byl navíc 

hejtmanem LK na měsíc oficiálně vyhlášen stav nouze), které zasáhly Chrastavu a velmi těžce samotnou stavbu 

(přesto se jí podařilo dokončit v řádném termínu v řádné kvalitě). 

d) státem změněné či zapříčiněné situace – ministerstvo financí vydalo metodické pokyny, které mění dříve zákonný 

postup na nezákonný. Změnu postoje státu konstatuje sám ředitel Úřadu RRRS SV v písemnosti č. j.: RRSV 

9721/2013 dne 26. 8. 2013 („ŘO ROP SV byl nucen tuto kontrolu zahájit v návaznosti na doporučení Ministerstva 

financí ČR a zpřísnění přístupu zejména ze strany externích kontrolních a auditních orgánů v oblasti veřejných 

zakázek"). 

 

Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 ze dne 4. 10. 2013 v rámci administrativní 

kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 vůbec nereflektuje to, že byla naplněna výše uvedená písmena (přitom stačí 

naplnění jediného z nich) a i tak uvádí návrh na prominutí odvodu ve výši 95 %. Při započítání naplnění skutečností 

(pokud vůbec došlo k porušení rozpočtové kázně – my v řadě námitek dokazujeme, že nedošlo) v uvedených 

písmenech musí být prominutí 100 % (resp. nevyměření odvodu). 

 

Postupně k Vaší námitce a zdůvodnění v písmenech a)-d) uvádím následující: 

a) Zde odkazuji na vypořádání námitky č. 30. 

b) Zde odkazuji na vypořádání námitky č. 23. 

c) Zde odkazuji na vypořádání námitky č. 25. 

d) Zde odkazuji na vypořádání námitek č. 1 a 2. Zároveň Metodický pokyn Generálního finančního 

ředitelství (dále jen „GFŘ“) je ve vztahu k RR SV nerelevantní. GFŘ není v žádném vztahu k RR SV, 

není jejím nadřízeným orgánem a RR SV se tak jeho metodickými pokyny neřídí. RR SV postupuje při 

stanovování a promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, GFŘ, resp. finanční úřady podle zákona 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Není tedy 

žádná spojitost mezi metodickým pokynem GFŘ a promíjením odvodů v kompetenci RR SV. RR SV 

má svá vlastní pravidla pro promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, která jsou řádně 
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zveřejněna na jejích webových stránkách (http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-

dokumenty/postupy-promijeni). 

Vaší námitce č. 26 proto nevyhovuji. 

 

VII. 

Požadavek na „minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" byl uznán administrativní kontrolou z roku 2010 kontrolního orgánu 

RR ROP SV (resp. RRRS SV) jako požadavek, který je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění tehdejších předpisů. 

 

Námitka č. 27 

Administrativní kontroly č. 1 až č. 4 v letech 2010 a 2011 rozhodly, že požadavek „minimálně jednu 

dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 

10 mil. Kč včetně DPH" je v souladu se zákonem. 

 

 

V našem případě proběhly čtyři finanční kontroly (RR ROP SV resp. RRRS SV označené jako administrativní, což je 

pojem, který zákon nezná, nicméně v příručce ROP NUTS II Severovýchod „Kontrolní postupy" je na straně 1 

uvedeno: „Kontrolovaná osoba...je na základě zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů zavázána nechat si předložený a následně schválený projekt před realizací, po dobu 

realizace i po realizaci zkontrolovat."). 

 

Výňatky z protokolů: 

Kontrola č. 1 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 17266/2010 ze 

dne 9. 8. 2010 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s žádostí o platbu byly identifikovány pouze formální 

nedostatky, které byly z vaší strany odstraněny. Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že požadovaná výše 

dotace 3 754 088,15 Kč se potvrzuje." 

Kontrola č. 2 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 22497/2010 ze 

dne 9. 11. 2010 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s druhou žádostí o platbu byly identifikovány pouze 

formální nedostatky, které byly z vaší strany odstraněny. Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že 

požadovaná výše dotace 4 422 064,93 Kč se potvrzuje." 

Kontrola č. 3 – obdrželi jsme oznámení o veřejnosprávní kontrole na místě písemností č. j.: RRSV 22031/2010 ze 

dne 2. 11. 2010, která proběhla, a v následném protokolu bylo mimo jiné uvedeno, že: „6. Fyzickou kontrolou bylo 

zjištěno, že všechny prověřované údaje uvedené v etapové/závěrečné zprávě s žádostí o platbu včetně všech příloh 

(u kontroly interim) resp. v monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti (u kontrol ex-post) resp. z informačního 

systému, kde jsou údaje o projektu aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a oznamování 

změn v projektu (u kontrol obecně), souhlasí se skutečným stavem a zároveň jsou v souladu s podmínkami 

programu ROP SV." 

Kontrola č. 4 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 6691/2011 ze dne 

6. 5. 2011 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s třetí (závěrečnou) žádostí o platbu bylo zjištěno, že 

Vámi uplatňované výdaje ve výši 0,02 Kč jsou nezpůsobilé. Ostatní zjištěné formální nedostatky byly z vaší strany 

řádně odstraněny. Z výše uvedeného vyplývá, že požadovaná částka dotace bude vyplacena ve výši 10 146 103,86 

Kč. Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte právo podat 

zdůvodněné námitky.". 
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Vzhledem k tomu, že v příručce „Kontrolní postupy" je uvedeno mj. na str. 10: „Obsah administrativní kontroly 

s žádostí o platbu: dokumentace k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem (nebyla-li kontrola 

průběhu výběrového řízení součástí některé z předchozích kontrol)" a vzhledem k tomu, že již dne 9. 7. 2010 (tzn. 

před 1. kontrolou) již byla RR ROP SV předána od města Chrastava veškerá požadovaná dokumentace včetně 

požadovaných dokladů k zadávání veřejných zakázek, je naprosto nesporné a zcela nezpochybnitelné, že v rámci 

čtyř výše uvedených kontrol byla kontrolována i veškerá dokumentace k zadávání veřejných zakázek a toto zadání 

vyhodnoceno jako zadání, které je v naprostém pořádku a v souladu s podmínkami programu ROP SV. 

 

Předně uvádím, že skutečnost, kdy kontrola předmětného výběrového řízení proběhla v rámci alespoň jedné 

administrativní kontroly, které se vztahovaly k předloženým žádostem o platbu, je opravdu naprosto 

nesporná a zcela nezpochybnitelná, jak uvádíte ve své námitce. Tuto skutečnost ani kontrolní orgán 

nezpochybňuje a nerozporuje. Jenom upřesňuji, že předmětná veřejná zakázka byla kontrolována 

v souvislosti s předložením 1. žádosti o platbu, zcela v souladu s metodikou ROP SV, předmětem 

následujících administrativních kontrol a fyzické kontroly již příslušné výběrové řízení nebylo.  

 

K podrobnostem opakované kontroly Vás odkazuji na vypořádání námitky č. 30. V návaznosti na výše 

uvedené této námitce nevyhovuji.  

  

Námitka č. 28 

Informační brožura „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek" z prosince 2009, dokazuje sama 

o sobě, že v zadání předmětné veřejné zakázky proběhlo vše dle zákona. 

 

RR ROP SV vydala v prosinci 2009 informační brožuru „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek", 

která je dostupná též na internetu na adrese: http://www.rada-severovychod.cz/uploads/ROP brozura verejne 

zakazky nahled 05 1 .pdf 

V této brožuře nejenže není uvedeno, že uvedení podmínky o zkušenost uchazeče s nějakou akcí podporované 

z některého z fondů Evropské unie ani slovo, ale navíc jsou zde ustanovení, která vzhledem k počínání RR ROP SV 

vylučují, aby v zadání naší veřejné zakázky nějaké pochybení bylo. 

V brožuře je totiž uvedeno mj.: 

Co čeká zadavatele při nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

- v případě, že se zadavatel, který je zadavatelem dle zákona, dopustí takového porušení zákona, které mělo nebo 

mohlo mít vliv na výběr vítězného dodavatele, je povinností Regionální rady Severovýchod podat podnět Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, který se zadavatelem následně může zahájit správní řízení 

- v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že se zadavatel při zadávání zakázky dopustil 

správního deliktu, nebudou příjemci proplaceny žádné prostředky, vztahující se k danému zadávacímu řízení 

- v případě, že se zadavatel podle pokynů dopustí takového pochybení, které mělo vliv na výběr vítězného 

dodavatele, nebudou příjemci proplaceny žádné prostředky vztahující se k danému zadávacímu řízení 

- v případě pochybení, která neměla vliv na výběr vítězného dodavatele, nemusí být proplacena část výdajů 

nebo všechny výdaje vztahující se k zakázce 

 

Jinými slovy. To, že se město Chrastava jako zadavatel nedopustilo takového porušení zákona (které by mělo či 

mohlo mít vliv na výběr vítězného dodavatele), dokazuje to, že nám již první administrativní kontrola (která byla 

povinna mimo jiné kontrolovat veškeré náležitosti výběrového řízení) ze dne 9. 8. 2010 potvrdila požadovanou výši 

http://www.rada-severovychod.cz/uploads/ROP%20brozura%20verejne%20zakazky%20nahled%2005%201%20.pdf
http://www.rada-severovychod.cz/uploads/ROP%20brozura%20verejne%20zakazky%20nahled%2005%201%20.pdf
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dotace (nedávala žádný podnět ÚOHS ani nijak jinak nečinila s vyplacením dotace jakékoliv problémy). Kdyby se 

jednalo o takové pochybení, které nemělo vliv na výběr vítězného dodavatele (což konstatovala kontrola č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01 ve svém oznámení ze dne 4. 10. 2013), pak by RR ROP SV tím, že dotaci bez jakýchkoli 

problémů (svým rozhodnutím o první administrativní kontrole) uvolnila, rozhodla, že dotace bude i s takovýmto 

údajným proviněním proplacena bez ponížení a nemohl by zpětně takovéto své rozhodnutí měnit. 

 

Souhlasím s Vámi v tom, že se zadavatel nedopustil porušení ZVZ, které by mělo vliv na výsledek 

výběrového řízení. To dokazuje nejen první administrativní kontrola s žádostí o platbu, ale i v současné době 

probíhající ex-post administrativní kontrola. Z tohoto důvodu neměl řídící orgán povinnost podat podnět na 

ÚOHS. V opačném případě by kontrolní orgán musel přistoupit nejen k takovému podnětu, ale i k přísnější 

korekci, než stanovených 100 % s možností prominutí ve výši 95 %, jak ukládá metodika ROP SV.   

 

Váš odkaz na brožuru „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek“ není v tomto případě 

relevantní. Jak vyplývá ze samotného názvu brožury, nejedná se o výčet všech pochybení, kterých se 

příjemci dotací z ROP SV při zadávání veřejných zakázek dopouštějí, pouze o ta nejčastější pochybení. 

Skutečnost, že se nejedná o časté pochybení na straně příjemců, automaticky neznamená, že takové (méně 

časté) pochybení není pochybením žádným. Zároveň z Vámi zvýrazněné odrážky výše uvedené brožury je 

jednoznačně patrné, že u pochybení, která nemají vliv na výběr vítězného dodavatele, nemusí (nikoliv 

nemůže) být proplacena část výdajů nebo všechny výdaje vztahující se k zakázce. Z těchto důvodů Vaší 

námitce nevyhovuji.    

 

VIII. 

Pravomocné nálezy z administrativních kontrol lze měnit pouze zákonnými prostředky, což oznámení o výsledku 

administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 nezákonným způsobem ignoruje a popírá. 

 

 

Námitka č. 29 

Kontrolní orgán nezákonným způsobem mění své původní nálezy (rozhodnutí), kterými sice jen implicitně, 

leč zcela nezpochybnitelně, konstatoval, že zadávací řízení je zcela v pořádku, jinak by totiž dotaci nemohl 

vyplatit. 

 

Pozn.: Dle § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole se na kontrolní metody a postupy používá zákon o státní kontrole, 

pro jehož řízení se dle jeho § 26 používá s výjimkou §18 správní řád. 

 

Odůvodnění: RR ROP SV resp. RRRS SV uvádí ve svém „Oznámení o výsledku administrativní kontroly" č. j. RRSV 

11 080/2013 ze dne 4. 10. 2013 ve věci administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 mj. následující: 

„Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy došlo k neoprávněnému proplacení dotace v rámci 1. - 3. žádosti o 

platbu" 

 

Kontrolní orgán ovšem jaksi zapomíná podotknouti, že tyto dotace proplatil on sám na základě svých pravomocných 

nálezů (rozhodnutí) ve svých administrativních kontrolách (č. 1 až č. 4). Pokud nyní – v rozporu s nálezy minulých 

kontrol – kdy kontroloval mimo jiné i samotné výběrové řízení a shledal ho naprosto v pořádku se zákonem – 

dospěl k názoru, že on sám postupoval protizákonně a neoprávněně dotace (na základě toho, co on sám dříve 

považoval za zákonné, ale nyní to považuje za nezákonné) vyplatil, je povinen vůči městu Chrastava postupovat tak, 
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jak určuje správní řád v případě oprav již pravomocných rozhodnutí ve svých paragrafech 94 až 102. Ze zákona 

(správního řádu) je pak naprosto patrné, že dle § 96 odst. 1, již nemůže – z důvodu promlčení – svůj vlastní 

protizákonný postup kontrolní orgán změnit. 

 

Naprostá ignorace zákonného postupu ze strany kontrolního orgánu, kdy ten se chová, jako by jeho vlastní 

administrativní kontroly č. 1 až č. 4 z let 2010 a 2011 nikdy neexistovaly, jakoby nikdo nikdy během administrativních 

kontrol zadávací řízení nekontroloval a jakoby si město Chrastava ty dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod neoprávněně vyplatilo snad samo, je ze strany kontrolního orgánu naprosto 

bezprecedentním pošlapáním Listiny základních práv a svobod, konkrétně pak zejména jejího čl. 2 odst. 2, který zní: 

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." 

Je to o to neuvěřitelnější, že tento ukázkový obrat o 180
o 

stupňů, předvádějí titíž kontrolní pracovníci (pan Bořek 

Machatý a Ing. Jakub Anděl), titíž, kteří jsou podepsáni pod některými nebo všemi oznámeními o výsledku kontrol 

(bez závad) z let 2010 a 2011. 

 

Opětovně zdůrazňujeme, že kontrolní orgán kompletní zadávací řízení již kontroloval během první administrativní 

kontroly a tím, že pravomocně rozhodnul o proplacení první části dotace, zároveň pravomocně rozhodnul o tom, že 

zadávací řízení bylo zcela v pořádku. 

 

Výsledkem kontroly je v souladu s ustanovením § 15 a násl. zákona o státní kontrole protokol, nicméně toto 

se týká především veřejnosprávních kontrol na místě (blíže viz vypořádání námitky č. 52). Podle ustanovení 

§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, rozhodnutím správní orgán 

v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci 

prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených 

případech rozhoduje o procesních otázkách. Z uvedeného ustanovení, i s přihlédnutím ke shora uvedenému 

ustanovení § 15 a násl. a § 26 zákona o státní kontrole, je zřejmé, že výsledkem kontroly není rozhodnutí dle 

správního řádu. Nelze tak v žádném případě akceptovat ani tvrzení, že by protokol mohl „nabýt právní moci“.  

 

Zároveň doplňuji, že probíhající ex-post administrativní kontrola probíhá s odkazem na článek 60 Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu s národní legislativou pak v režimu řídící kontroly popsané v Hlavě II 

v rámci čtvrté části (vnitřní kontrolní systém) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, s tím, že samotný proces administrativní kontroly je popsán vnitřní dokumentací 

ROP SV a nepodléhal tak přímo režimu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ačkoliv tato vnitřní 

dokumentace a metodika ROP SV ze zákona o státní kontrole vychází. 

 

Zároveň odmítám Vaše tvrzení, že kontrolní orgán postupuje bez ohledu na výsledky administrativních 

kontrol, souvisejících s žádostmi o platbu. Kontrolní orgán postupuje tak, jak mu to legislativa a pravidla 

ukládají. Zde opět odkazuji na vypořádání námitky č. 30, v souvislosti s Vaším odkazem za Listinu 

základních práv a svobod pak na vypořádání námitky č. 4. Vaší námitce č. 29 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 30 

Kontrolní orgán se chová, jakoby kdyby jeho vlastní administrativní kontroly z let 2010 a 2011 neexistovaly. 

Ale ony existovaly a existují a jsou stále v právní moci platné a účinné. Pokud ony rozhodly o proplacení 

dotací a přitom jsou stále platné a účinné, nelze označit proplacení jako neoprávněné. 
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Odůvodnění: V letech 2010 až 2011 proběhly čtyři administrativní kontroly, z nichž tři rozhodly o proplacení dotace. 

 

Kontrola č. 1 - č. j.: RRSV 17266/2010 ze dne 9. 8. 2010 s výsledkem: „...Po vyhodnocení této kontroly Vám 

oznamuji, že požadovaná výše dotace 3 754 088,15 Kč se potvrzuje." Kontrola č. 2 - č. j.: RRSV 22497/2010 ze dne 

9. 11. 2010 s výsledkem: „...Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že požadovaná výše dotace 4 422 064,93 

Kč se potvrzuje." Kontrola č. 4 - č. j.: RRSV 6691/2011 ze dne 6. 5. 2011 s výsledkem: „Při administrativní kontrole 

Interim s třetí (závěrečnou) žádostí o platbu. Z výše uvedeného vyplývá, že požadovaná částka dotace bude 

vyplacena ve výši 10 146 103,86 Kč.  Kontrola č. 6 - č. j. RRSV 11 080/2013 ze dne 4. 10. 2013 č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01: 

 

Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy došlo k neoprávněnému proplacení dotace v rámci 1. - 3. žádosti o 

platbu" 

 

V roce 2013 v pořadí již šestá administrativní kontrola uvádí, že došlo k neoprávněnému proplacení dotace, aniž 

jsou však kontroly č. 1, 2 a 4 (které jsou již dávno v právní moci) a jejich výroky jakýmkoli, natož de iure způsobem 

zrušeny, zneplatněny či pozměněny. Za této situace konstatování uvedené v kontrole č. 6, že bylo proplacení (o 

kterém rozhodly kontroly č. 1, 2 a 4) neoprávněné, dle našeho právního názoru samo o sobě v rozporu se zákonem. 

 

Předně musím zdůraznit, že kontrolní orgán v žádném případě nejedná tak, že předešlé administrativní 

kontroly prováděné v letech 2010 a 2011 neexistují, jak kontrolovaná osoba uvádí. K tomuto dále uvádím, že 

kontrolní postupy Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod vychází ze 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dále zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole (zejména v případě veřejnosprávních kontrol na místě) a v neposlední řadě 

z podmínek stanovených ve Smlouvě, dále upravených v Příloze č. 12 Příručky. Předmětná kontrola byla 

zahájena za účelem šetření podezření na nesrovnalost, přičemž jak je uvedeno v čl. 17.1 Smlouvy, 

poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se příjemce nedopustil 

nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení (č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006). 

Nesrovnalost může spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek 

poskytnutí dotace. V čl. 17.2 Smlouvy je dále v této souvislosti uvedeno, že porušením rozpočtové kázně dle 

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je 

každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným 

použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo 

Smlouvou nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty. 

 

Z uvedeného lze tedy dovodit, že v případě identifikace podezření na nesrovnalost je nutné provést 

opakovanou veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem o finanční kontrole za účelem prověření, zda 

nedošlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě, 

že by kontrolní orgán neprovedl toto následné šetření podezření na nesrovnalost, postupoval by v rozporu 

s Obecným nařízením EU č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 a v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, v platném znění.  

 

Tedy v předmětném případě byly všechny provedené kontroly provedeny v souladu s platnou legislativou, 

jakož i v souladu s podmínkami dle smlouvy o poskytnutí dotace. Vaší námitce tak nevyhovuji. 
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IX. 

Průběh a závěry administrativních kontrol z let 2010 a 2011 způsobily takové legitimní očekávání, takovou právní 

jistotu a předvídatelnost, že je vše ve věci zadávacího řízení v pořádku, že toto legitimní očekávání, tato právní 

jistota a tato předvídatelnost nemůže být prolomena ani v případě, že by později dospěl kontrolní orgán k závěru, že 

byl v zadání výběrového řízení porušen ze strany příjemce dotace zákon. 

 

Námitka č. 31 

Judikatura soudního dvora EU stanovuje, že v případě ujištění ze strany příslušného orgánu má příjemce 

právo dovolávat se legitimního očekávání, které bylo tímto ujištěním vyvoláno. Tohoto ujištění se městu 

Chrastava dostalo a to proto má právo se dovolávat legitimního očekávání. 

 

Odůvodnění: Judikatura Soudního dvora uvádí, že „Předpokladem práva dovolávat se legitimního očekávání je 

v takovém případě poskytnutí konkrétních ujištění ze strany příslušného orgánu, která mohou vzbudit 

legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a dále skutečnost, že tato ujištění jsou v souladu 

s použitelnými právními předpisy [rozsudek Soudního dvora EZ ze dne 25. 3. 2010, Sviluppo Italia Basilicata (C-

414/08, Sb. rozh. s. I-02559]. 

 

Náš případ je přesně takovýmto případem, kdy město Chrastava jako příjemce dotace byl jednoznačně a 

bezesporně ujištěn poskytovatelem dotace RRRS SV o tom, že ve věci výběrového řízení bylo vše včetně podmínky 

„minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém 

nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" v naprostém pořádku. Toto legitimní očekávání u města Chrastavy vzbudil 

poskytovatel dotace tím, že vydal na závěr již své první tzv. administrativní kontroly dne 9. 8. 2010 oznámení o jejím 

výsledku pod č. j.: RRSV 17266/2010 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s žádostí o platbu...byly 

identifikovány pouze formální nedostatky, které byly z vaší strany odstraněny. Po vyhodnocení této kontroly Vám 

oznamuji, že požadovaná výše dotace 3 754 088,15 Kč se potvrzuje." Vzhledem k tomu, že v příručce „Kontrolní 

postupy" je uvedeno na str. 10: „Obsah administrativní kontroly s žádostí o platbu: dokumentace k zadávacímu řízení 

včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem (nebyla- li kontrola průběhu výběrového řízení součástí některé 

z předchozích kontrol)" je naprosto nezpochybnitelné a jednoznačné, že tato administrativní kontrola veškerou 

dokumentace k zadávání veřejných zakázek kontrolovala a vyhodnotila toto zadání jako zadání, které je v naprostém 

pořádku a v souladu s podmínkami programu ROP SV. 

 

Výsledek již první administrativní kontroly (který vyhodnotil vše, co kontroloval včetně veškeré dokumentace 

k zadávání veřejných zakázek jako právně v pořádku a proto rozhodnul o uvolnění financí) vzbudilo legitimní 

očekávání u města Chrastava. Město Chrastava má v souladu s rozhodnutím Soudního dvora EZ ze dne 25. 3. 2010 

právo se dovolávat se legitimního očekávání, neboť je v nás kontrolní orgán svým postupem již v první kontrole 

vyvolal. 

 

Pro úplnost ještě uvádíme, že konstatování Soudního dvora EU „že ani skutečnost, že by poskytovatel finančních 

prostředků opomněl upozornit na nesrovnalosti při provádění dané akce, by nevedla k vyloučení ani omezení takové 

odpovědnosti " se netýká našeho případu. V našem případě neopomněl poskytovatel finančních prostředků na 

nesrovnalosti při provádění dané akce upozornit, v našem případě konstatoval poskytovatel již při první 

administrativní kontrole, že žádné nesrovnalosti ve výběrovém řízení nejsou, a to tím, že rozhodnul o vyplacení první 

části dotace ve svém pravomocném „Oznámení o výsledku administrativní kontroly". 
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Tuto část námitek nemohu akceptovat, neboť z uvedené judikatury Soudního dvora EU k předmětné 

problematice, kterou ve své rozhodovací praxi reflektuje rovněž Nejvyšší správní soud, naopak plyne, že za 

dodržení všech podmínek dotací jsou výlučně odpovědni příjemci podpor. Předpokladem práva dovolávat se 

legitimního očekávání je v takovém případě poskytnutí konkrétních ujištění ze strany příslušného orgánu, 

která mohou vzbudit legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a dále skutečnost, že tato ujištění jsou 

v souladu s použitelnými právními předpisy. Zásady legitimního očekávání se tak nemůže dovolávat 

příjemce, který se dopustil zjevného porušení platné právní úpravy, resp. porušení podmínek poskytnutí 

dotace. Z tohoto důvodu, pokud se příjemce dopustil zjevného porušení platného právního předpisu, resp. 

porušení podmínek poskytnutí dotace, nemůže se v případě provedené kontroly, která toto porušení 

nezjistila, dovolávat zásady legitimního očekávání (zde taktéž odkazuji na vyřízení námitek č. 13 a 18). Vaší 

námitce tak nevyhovuji.  

 

Námitka č. 32 

Není pravdou, že dle judikatury Soudního dvora EU jsou za dodržení všech podmínek dotací výlučně 

odpovědni příjemci podpor za všech okolností. 

 

Odůvodnění: Jak jsme již uváděli v předcházející námitce, judikatura Soudního dvora uvádí, že příjemce je oprávněn 

nabýt legitimního očekávání v případě konkrétních ujištění ze strany příslušného orgánu („Předpokladem práva 

dovolávat se legitimního očekávání je v takovém případě poskytnutí konkrétních ujištění ze strany příslušného 

orgánu, která mohou vzbudit legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a dále skutečnost, že tato ujištění jsou 

v souladu s použitelnými právními předpisy [rozsudek Soudního dvora EZ ze dne 25. 3. 2010, Sviluppo Italia 

Basilicata (C-414/08, Sb. rozh. s. I-02559]). 

 

RRRS SV resp. RR ROP SV ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 sice citovala text rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 34 „Z judikatury Soudního dvora EU k uvedeným předpisům plyne, 

že za dodržení všech podmínek dotací jsou výlučně odpovědni příjemci podpor", nicméně s dalšího textu rozhodnutí 

NSS je zřejmé, že je této zodpovědnosti zbaven příjemce za předpokladu, že se příjemci dostalo konkrétních ujištění 

ze strany příslušného orgánu, která mohla vzbudit legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a dále skutečnost, 

že tato ujištění jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. 

 

V případě (jako je i náš) že poskytovatel dotace rozhodne, že je ze strany příjemce vše v pořádku a tím vzbudí jeho 

legitimní očekávání a učiní tak v souladu s použitelnými právními předpisy (jako je např. administrativní kontrola 

konaná dle zásad kontroly finanční), nemůže poskytovatel dotace mu tuto dotaci odejmout a to ani v případě, že by 

příjemce nedodržel některou z podmínek dotace, ale poskytovatel by rozhodnul, že tato podmínka dodržena byla. 

Toto rozhodnutí bylo obsaženo v rozhodnutí o uvolnění první části dotace při první administrativní kontrole, neboť 

jinak by dotace nemohla býti uvolněna. 

V souvislosti s touto námitkou odkazuji na vypořádání námitky č. 31. Nejde o to, že postup kontroly musí být 

v souladu s použitelnými právními předpisy, ale v konkrétním případě ze strany kontrolované osoby nesmí 

dojít k porušení platné právní úpravy, tedy zadavatel se nesmí dopustit zjevného porušení platného právního 

předpisu. Námitce č. 32 tak nevyhovuji.  

 

Námitka č. 33 
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Informační brožura „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek" z prosince 2009, vylučuje sama 

o sobě jakékoli ex post změny či zpřísnění přístupu. 

 

Odůvodnění: RRRS SV resp. RR ROP SV se ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 uvádí, že 

byl nucen zahájit kontrolu v důsledku zpřísnění přístupu externích kontrolních a auditních orgánů. Informační brožura 

RR ROP SV z prosince 2009 ovšem zcela vylučuje, aby byl trestán kdokoli, kdo bude dodržovat (tehdejší) pokyny 

RR ROP SV. Především ve svých „Doporučení na závěr", zcela jasně a bezpochybně zaručuje a garantuje tomu, 

kdo s ní bude konzultovat, jaký má být správný postup, předejití možným důsledkům, které by mohly nastat při 

nekonzultování (explicitně varuje ty, kteří tak neučiní). 

 

Pokud máte pochybnosti, jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek, využijte této možnosti a 

předcházejte tak možným důsledkům. Při zjištění závažného pochybení v průběhu realizace projektu bývá už 

většinou pozdě. 

 

V případě připuštění si možnosti, že by bylo možné ex post zpřísňovat podmínky (oproti těm, které měla RR ROP SV 

v době realizace a tudíž i v době případné konzultace) a i při dodržení všech tehdejších pokynů RR ROP SV by mohl 

být příjemce následně trestán a obviňován z porušení rozpočtové kázně, znamenalo by to v důsledku, že informační 

brožura klamala (vědomě???) příjemce dotací z ROPu. Nevylučujeme, že by toto dokonce mohlo býti klasifikováno 

jako podvod vůči příjemcům dotace ze strany RR ROP SV resp. RRRS SV. 

 

K Vaší námitce č. 33 uvádím, že důvody pro zahájení ex-post administrativní kontroly jsou podrobněji 

uvedeny ve vypořádání námitky č. 52. Zároveň upozorňuji, že se pochybení, které je městu Chrastava jako 

zadavateli předmětné veřejné zakázky vytýkáno, vztahuje k porušení zásady uvedené v § 6 ZVZ. Toto 

ustanovení bylo ve stejném znění součástí ZVZ i v době zadávání veřejné zakázky, takže nelze hovořit o tom, 

že tehdejší povinnosti byly dodrženy, ale současné již nikoliv. Informační brožura z roku 2009, na kterou se 

odkazujete, příjemce dotací v žádném případě neklamala, natož vědomě. Taktéž podotýkám, že město 

Chrastava uvedenou zakázku předem nekonzultovalo, ale oznámilo zahájení daného výběrového řízení a 

zároveň požádalo o kontrolu až v jeho průběhu, kdy kontrolní orgán nemohl této kontrole, v souladu 

s metodickým pokynem č. 22, vyhovět. Vaší námitce nevyhovuji.   

 

Námitka č. 34 

Nelze přebudovávat zákony (které se ve skutečnosti nezměnily) a ignorovat vlastní již proběhlé kontroly (a 

jejich závěry) jen proto, že si dle vyjádření RR ROP SV resp. RRRS SV přeje auditní orgán Ministerstva 

financí ČR a externí kontrolní a auditní orgány zpřísnění přístupu. 

 

Odůvodnění: RRRS SV resp. RR ROP SV se ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 de facto 

přiznává k tomu, že celý „humbuk" s novou kontrolou, jejímž cílem je bez ohledu na naše argumenty, shledat město 

Chrastava vinným, jen a pouze přáním nepohněvat si uvedené instituce proti sobě. 

 

„ŘO ROP SV byl nucen tuto kontrolu zahájit v návaznosti na doporučení Ministerstva financí ČR a zpřísnění přístupu 

zejména ze strany externích kontrolních a auditních orgánů v oblasti veřejných zakázek. Pokud by ŘO ROP SV tato 

doporučení nerespektovala a nezahájil by v této věci šetření, vystavil by Regionální operační program NUTS II 

Severovýchod riziku udělení finanční korekce, což by mělo negativní dopad na rozvoj celého regionu" 
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Když RRRS SV resp. RR ROP SV prováděla v letech 2010 až 2011 původní čtyři administrativní kontroly, včetně té 

první, kdy na základě toho, že bylo zadávací řízení v naprostém souladu se zákonem, potvrdila uvolnění první části 

dotace, tak platily zcela stejné zákony, podle kterých musí postupovat i nyní. Nepochybně také tehdy měla RR ROP 

SV svá doporučení od Ministerstva financí ČR a stanoviska externích kontrolních a auditních orgánů. Nepochybně 

tehdy i dle stanovisek těchto institucí byla podmínka „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního 

dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" v naprostém souladu 

se zákonem a dalšími právními předpisy a podmínkami, neboť jinak by nám tuto podmínku nepochybně tehdy RR 

ROP SV resp. RRRS SV napadnula a výsledkem první kontroly by bylo neuvolnění dotace. 

 

Považujeme za nemožné a právně zcela nepřijatelné, aby vydání pokynu na zpřísnění postupů znamenalo pro 

kontrolní orgán, že bude ignorovat své vlastní závěry z předešlých kontrol (což je samo o sobě nezákonné) a ze 

zákonnosti utvoří nezákonnost. Považujeme za absurdní, aby městu Chrastava bylo sděleno (jinak se poslední 

odstavec v podání č. j.: RRSV 9721/2013 pochopit nedá), že město Chrastava musí být obětováno z důvodu, aby byl 

zachráněn celý region. 

 

Z toho, že RRRS SV resp. ROP SV po obecném doporučení Ministerstva financí (z roku 2013) označil počínání 

města Chrastava (z roku 2009) za porušení § 6 zákona o veřejných zakázkách zcela uměle, je zřejmé již jen 

z vyvracujícího tvrzení toho samého kontrolního orgánu „toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele". 

Stejně tak uměle bylo vytvořeno obvinění z porušení rozpočtové kázně (jak mohou být investiční výdaje uplatněny, 

kvůli údajné chybě v zadávacím řízení, neoprávněně, když investiční výdaje činil zhotovitel, na jehož výběr neměla 

tato údajná chyba vliv?). Tvrzení ředitele kontrolního orgánu ROP SV však samotný tento orgán usvědčuje z toho, 

že on sám tj ROP SV resp. RRRS SV označil naše jednání (která léta považoval za právně nezávadné) za porušení 

§ 6 zákona o veřejných zakázkách jen a pouze z důvodu, aby on sám odvrátil své vlastní kontrolování ze strany 

externích kontrolních a auditních orgánů, a z obav, že on sám bude obviněn z porušení jemu předepsaných postupů 

a on sám bude muset platit finanční korekci. Takováto situace vylučuje objektivitu kontrolního orgánu a činí z celého 

procesu kontroly frašku s dopředu odsouzeným odsouzencem v přímém rozporu s ústavními zákony a zákony o 

finanční a státní kontrole a správním řádem. 

 

Zde uvádím, že v rámci provedené kontroly v žádném případě nedošlo k „přebudovávání zákonů“ ani 

k ignoraci předešlých kontrol. Kontrola byla provedena v souladu s platnou legislativou, blíže odkazuji na 

vypořádání námitky č. 30. Taktéž k důvodu konstatování porušení rozpočtové kázně jsem se vyjadřoval 

v předešlých vypořádáních námitek. Město Chrastava není v žádném případě předem odsouzeným 

odsouzencem, jak uvádíte, protože kontrolní zjištění bylo konstatováno na základě ex-post administrativní 

kontroly, která vzala v úvahu veškeré skutečnosti a následně konstatovala porušení ZVZ. Kontrolní orgán 

naopak postupoval v souladu se zákonem o finanční kontrole a respektoval ústavní zákony.  

  

K tomuto dále doplňuji, že v poslední době skutečně dochází ze strany řídícího orgánu k důkladnějšímu 

provádění kontrol, přičemž tyto kontrolní postupy jsou zcela v souladu s platnou legislativou České 

republiky. Vaší námitce tak nevyhovuji.  

 

Námitka č. 35 

Princip legitimního očekávání platí jako základní zásada i v oblasti správního práva i v daňovém řízení. 

Protože kontrolní orgán se zjevně dříve léta ztotožňoval s názorem, že podmínka „minimálně jedna 

dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 
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mil. Kč včetně DPH" není v rozporu s právem, nemůže nyní tento názor přehodnotit a nepřijatelně tak 

zasáhnout do právní jistoty města Chrastava jakožto subjektu práva. 

 

Odůvodnění: Pokud kontrolní orgány po léta prostřednictvím svých tzv. administrativních kontrol (prováděných dle 

zákona o finanční kontrole) konstatovaly, že v dosud kontrolované části veřejné zakázky, tzn. včetně zadání veřejné 

zakázky včetně podmínky na zkušenost zhotovitele s akcí EU, že je vše v souladu s právem a rozhodovaly na tomto 

základě o uvolnění dotace, nelze po letech změnit totálně výklad na již zrealizované akce a posuzovat dosud 

schvalovaný postup příjemce dotace jako porušení rozpočtové kázně. Toto vše vyplývá z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu 8 Afs 84/2007, který se ve svém rozhodnutí opírá o řadu judikátů Ústavního soudu a dokonce i 

Soudního dvora ES. 

 

Citace z rozhodnutí NSS 8 Afs 84/2007: 

„K tomu je vhodné uvést: princip legitimního očekávání se ve formě základních zásad řízení promítá i oblasti 

správního práva, třebaže nebývá v zákonných textech výslovně pojmenován. Lze jej však dovodit i ze základních 

zásad správního řízení (v současné době srov. např. § 2 odst. 3 správního řádu z r. 2004 o ochraně dobré víry) a 

vysoké soudy ostatně v tomto smyslu již stabilně judikují. Není podstatné, že princip ochrany legitimního 

očekávání, stejně jako množství dalších právních zásad, mnohdy plynoucích už z klasické jurisprudence 

římské, není součástí psaného práva. Nejvyšší správní soud se nemůže stavět na pozice deformovaně a 

zjednodušené chápané pozitivistické interpretace a přisvědčuje Ústavnímu soudu, který sám plenárním nálezem (Pl. 

ÚS 33/97, publikováno jako č. 30/1998 Sb.) připomenul, že i v českém právu platí a je běžně aplikována řada 

obecných právních principů, které nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech. 

 

Ústavní soud v posledních letech také bez váhání přiznal ústavní ochranu legitimnímu očekávání jako základnímu 

právu v mnoha případech. Tak např. nález č. 33/2004 ve svazku 32 Sb. ÚS na příkladu závazného příslibu převést 

náhradní pozemky vyložil, že v právním státě platí princip ochrany důvěry ve vážnost a závaznost aktů veřejné moci; 

stát se pak svého závazku nemůže zbavit, jestliže nastanou v příslibu vymezené podmínky; jinak by si počínal 

protiprávně. 

V nálezu sp. zn. III. ÚS 252/04 Ústavní soud připomenul, že k neoddělitelným znakům právního státu patří 

také předvídatelnost práva a ochrana oprávněné důvěry v právo, nazývaná také oprávněným legitimním 

očekáváním. V nálezu č. 120/2004 ve svazku 34 Sb. ÚS shledal Ústavní soud v „povinnosti neohrožovat důvěru 

osob v akty veřejné moci" dokonce ústavní princip. 

Podobně srov. nálezy sp. zn. I. ÚS 353/04, II. ÚS 37/04, Pl. ÚS 6/05, I. ÚS 437/03, Pl. ÚS 

50/04 (který označil princip legitimního očekávání i za obecný princip komunitárního práva), stanovisko Pl. ÚS-st. 

21/05 a další. Jen pro úplnost Nejvyšší správní soud připomíná, že obdobným způsobem nahlíží na princip 

legitimního očekávání již po několik desítek let také Soudní dvůr ES, zejm. pro obor hospodářských aktivit. 

(srov. k tomu např. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 1957, Dineke Algera a společníci proti Shromáždění 

ESUO, spojené případy 7/56, 3/57-7/57, Rec. 1957, str. 81)." A dále: 

 

„Nejvyšší správní soud nepochybuje o tom, že popsaný právní princip je třeba užít v rozsuzované věci také v oboru 

práva daňového pro činnost finančních orgánů v České republice. Proto soud ochrání účastníka, který poté, co 

finanční orgány a další správní orgány po léta jeho činnost nezpochybňovaly, v dobré víře očekává, že 

veškerou svoji činnost vykonává po právu." 
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A dále: „K tomu Nejvyšší správní soud dodává, že stanoví-li správní orgán podmínky, jež záleží na jeho úvaze, tak, 

že tyto umožňují dvojí výklad, nelze následně účastníku řízení vytýkat, že si takto nekonkrétně stanovenou 

podmínku vyložil jedním způsobem, přičemž správní orgán se s tímto výkladem zjevně po určitou dobu 

ztotožňoval a teprve po určité době svůj názor přehodnotil. Takový postup správních orgánů je 

nepřijatelným zásahem do právní jistoty subjektů práva. Krajský soud tak i tohoto důvodu zatížil své rozhodnutí 

vadou, pro niž je nutné, aby Nejvyšší správní soud jeho rozhodnutí zrušil." 

 

Souhlasím, v souladu s uvedenými judikáty, že princip legitimního očekávání patří mezi základní zásady a je 

třeba dle tohoto principu postupovat. Jak je však uvedeno již v rámci vypořádání námitky č. 31, 

předpokladem práva dovolávat se legitimního očekávání je v takovém případě poskytnutí konkrétních 

ujištění ze strany příslušného orgánu, která mohou vzbudit legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a 

dále skutečnost, že tato ujištění jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. Zásady legitimního 

očekávání se tak nemůže dovolávat příjemce, který se dopustil zjevného porušení platné právní úpravy, 

resp. porušení podmínek poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu, pokud se příjemce dopustil zjevného porušení 

platného právního předpisu, resp. porušení podmínek poskytnutí dotace, nemůže se v případě provedené 

kontroly, která toto porušení nezjistila, dovolávat zásady legitimního očekávání. Z výše uvedeného je rovněž 

zřejmé, že nebylo jednáno v rozporu s principem právní jistoty, jak je uvedeno v podaných námitkách. 

 

Nadto je nutno uvést, že uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 84/2007 – 49 ze dne 31. 

3. 2008, řeší skutkově naprosto odlišnou situaci. Námitce č. 35 tímto nevyhovuji. 

 

Námitka č. 36 

RRRS SV resp. RR ROP SV se snaží zaměnit skutečnost, kdy neopomněla, za fikci, kdy opomněla. 

 

Odůvodnění: RR ROP SV resp. RRRS SV ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 sice citovala 

text rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 34, že „ani skutečnost, že by poskytovatel finančních 

prostředků opomněl upozornit na nesrovnalosti při provádění dané akce.", ale tento případ se týkal situace, kdy se 

první kontrola (daňová) realizovala až po ukončení akce. V našem případě nás poskytovatel dotace na nic upozornit 

neopomněl. Naopak, poskytovatel dotace zadávací řízení do detailu zkontroloval a konstatoval, že je vše v pořádku. 

Nám sdělil to, že je vše v pořádku, výsledkem své první administrativní kontroly v roce 2010 a uvolněním první části 

dotace. Zdůrazňujeme však navíc, že kdyby snad chtěl tvrdit poskytovatel dotace, že před uvolněním první části 

dotace porušil pravidla své vlastní příručky, která kontrolu veškeré dokumentace k zadávacímu řízení nařizuje již při 

první administrativní kontrole, musel by toto učinit při kontrole druhé, a kdyby ani tehdy ne, tak při kontrole třetí, a 

kdyby ani tehdy ne, tak při kontrole čtvrté, neboť kontrolní příručka kontrolu veškeré dokumentace zadávacího řízení 

nařizuje, nebyla-li součástí některé z předcházejících kontrol. Případné tvrzení RR ROP SV resp. RRRS SV, že ani 

jedna ze čtyř kontrol nekontrolovala veškerou zadávací dokumentaci, by bylo nejen přiznání se RR ROP SV resp. 

RRRS SV k vlastnímu čtyřnásobnému zásadně hrubému porušení přikázaných postupů, ale bylo by to přiznání 

nepravdivé. My víme s absolutní jistotou, že veškerá dokumentace k zadávacímu řízení byla kontrolována již při 

první administrativní kontrole, tak jak to kontrolnímu orgánu nařizuje jeho vlastní příručka. 

 

Kontrolní orgán v žádném případě netvrdí a ani nemá v úmyslu tvrdit, že kontrola zadávacího řízení 

neproběhla při interim administrativních kontrolách. Vaši jistotu tímto potvrzuji. Kontrola proběhla, jak 

pravidla ROP SV ukládají, v rámci administrativní kontroly 1. žádosti o platbu. Pak již předmětné VŘ 

kontrolováno nebylo, pouze v souvislosti s vícepracemi, které se u dané zakázky vyskytly. K tomuto jen 
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dodávám, že v době kontroly předmětného výběrového řízení již byla smlouva s dodavatelem stavebních 

prací podepsána a stavební práce již taktéž byly zahájeny. V kontextu tohoto je zcela irelevantní, zda 

kontrola předmětného výběrového řízení proběhla po ukončení akce, tedy jak máte pravděpodobně na mysli 

po ukončení stavebních prací. Vaší námitce tak nevyhovuji.  

  

Námitka č. 37 

Oznámení z administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 LB o porušení rozpočtové kázně kvůli 

podmínce ohledně zkušenosti s dotační akcí EU je vzhledem k prokazatelným dřívějším zcela jiným 

postojům RRRS SV resp. RR ROP SV porušením principu právní jistoty deklarované Ústavním soudem. 

 

Odůvodnění: Ústavní soud, např. ve svém nálezu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04, vyložil, že ke znakům 

právního státu patří princip právní jistoty a z něj plynoucí princip ochrany důvěry v právo, který jako stěžejní znak a 

předpoklad právního státu v sobě implikuje především ochranu práv všech právních subjektů ve stejných případech 

shodným způsobem a předvídatelnost postupu státu a jeho orgánů. 

 

Město Chrastava zdaleka nebylo jediné, které si kladlo podmínky ohledně zkušenosti z akcí z EU. 

 

Je prokazatelné, že v tehdy dostupné legislativě (rok 2009), metodikách ani usneseních ÚOHS nebyla ani zmínka o 

podobném případu – označeném jako diskriminačním!! A nepochybujeme, že je též prokazatelné, že nejen v našem 

případě, ale ve všech případech, kde tehdy (2008, 2009, 2010) došlo ke stanovení podmínky s akcí se zkušeností 

z akcí s dotací z EU, nebyla tehdy nikdy hodnocena tato podmínka jako diskriminační, tím méně jako porušení 

rozpočtové kázně. 

 

Souhlasím, v souladu s uvedeným nálezem Ústavního soudu, že princip právní jistoty a z něj plynoucí 

princip důvěry v právo, potažmo princip legitimního očekávání, patří mezi základní zásady a je třeba dle 

tohoto principu postupovat. Jak je však uvedeno již v rámci vypořádání námitky č. 31 a 35, předpokladem 

práva dovolávat se legitimního očekávání, tedy i právní jistoty, je v takovém případě poskytnutí konkrétních 

ujištění ze strany příslušného orgánu, která mohou vzbudit legitimní očekávání u toho, komu jsou určena, a 

dále skutečnost, že tato ujištění jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. Zásady legitimního 

očekávání se tak nemůže dovolávat příjemce, který se dopustil zjevného porušení platné právní úpravy, 

resp. porušení podmínek poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu, pokud se příjemce dopustil zjevného porušení 

platného právního předpisu, resp. porušení podmínek poskytnutí dotace, nemůže se v případě provedené 

kontroly, která toto porušení nezjistila, dovolávat zásady legitimního očekávání. Z výše uvedeného je rovněž 

zřejmé, že nebylo jednáno v rozporu s principem právní jistoty, jak je uvedeno v podaných námitkách.  

 

Zároveň odkazuji na vypořádání námitky č. 1, konkrétně na odkaz na rozhodnutí ÚOHS č. j. S065/2007-

09956/2007/510-IF ze dne 12. 4. 2007, které se mimo jiné zabývá požadavkem na předložení reference týkající 

stavby financované s využitím mezinárodních fondů. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 38 

Občanský zákoník vylučuje, aby byl zánik práva vázán na splnění podmínky nemožné. I proto nemá kontrolní 

orgán práva nám přidělenou dotaci odejmout na základě toho, že on sám změnil ex post svůj právní výklad. 
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Odůvodnění: Zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 36, odst. 1: „Vznik, změnu 

nebo zánik práva či povinnosti lze vázat na splnění podmínky. K podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva 

nebo povinnosti, se nepřihlíží." 

 

Jak je již uvedeno v řadě předcházejících námitek, je mimo veškerou pochybnost, že v době zadání výběrového 

řízení a v jeho průběhu i v době jeho dokončení, nebyl kontrolní orgán právního názoru, že by bylo zadání podmínky 

„minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém 

nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" porušením zákona (jinak by nám po kontrole mj. této podmínky nemohl, vyplatit 

dotaci atd.). Jestliže se po datu dokončení nejen výběrového řízení, ale i celé akce, změnil právní výklad kontrolního 

orgánu (či mu bylo nařízeno, aby se jeho právní názor změnil), nemůže na základě této změny právního výkladu ex 

post, trestat toho, kdo v době realizace zadávacího řízení měl tentýž právní názor jako on sám, za to, že ho měl a 

podle něj jednal. 

 

Město Chrastava nemůže vyjmout podmínku „minimálně jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele 

financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč včetně DPH" ze zadávacího řízení a to z toho 

důvodu, že v době, kdy kontrolní orgán změnil svůj právní názor a vyhodnotil tuto podmínku jako diskriminační, je 

předmětné zadávací řízení již několik let ukončeno. Město Chrastava nemůže po změně právního výkladu ze strany 

kontrolního orgánu z fyzikálních důvodů (čas plyne stále dopředu, není možné ho vrátit zpět a to ani při započtení 

Einsteinových teorií o speciální a obecné relativitě) již tuto podmínku ze zadávacího řízení vyjmout. Proto nemůže, 

již jen vzhledem ke znění výše citovaného § 36, odst. 1, občanského zákoníku, zaniknout právo města Chrastava na 

již přidělenou dotaci. 

 

Tuto část Vašich námitek nemohu akceptovat, neboť uvedené ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) se týká skutečností 

neznámých, na rozdíl smluvních podmínek, které jsou smluvním stranám známé. Jak je uvedeno již v rámci 

vypořádání námitky č. 19, dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy, přičemž podle ustanovení bodu 1.4. 

této smlouvy, práva a povinnosti stran vyplývají také z Příručky, včetně jejích příloh, a dalších dokumentů, 

na které se odvolává tato smlouva, přičemž zadávání veřejných zakázek je upraveno v Příloze č. 11 Příručky 

– Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Zákaz diskriminace je upraven v čl. 5 odst. 1 těchto Pokynů pro 

zadávání veřejných zakázek, přičemž tyto v případě veřejného zadavatele, kterým město Chrastava je, 

explicitně odkazují na ZVZ. 

 

Samozřejmě také souhlasím s tím, že město Chrastava skutečně již nemůže „vyjmout podmínku „minimálně 

jedna dokončená stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu 

nad 10 mil. Kč včetně DPH" ze zadávacího řízení“, avšak tato skutečnost nic nemění na faktu, že příjemce 

dotace, v tomto případě město Chrastava, je povinen postupovat v souladu se smluvními podmínkami, resp. 

v souladu s právními předpisy. Námitce č. 38 tak nevyhovuji. 

 

X. 

Opakovaná kontrola toho samého, co již kontrolováno bylo, je nepřípustná. 

 

Námitka č. 39 

Opakovaná kontrola toho samého, co již kontrolováno bylo, je nepřípustná. 
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Odůvodnění: Daňový řád 280/2009 Sb. uvádí v § 85, odst. (5) „Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již 

byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, je možné opakovat pouze tehdy, pokud a) správce daně zjistí 

nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v původní daňové 

kontrole", toto ustanovení se v daňovém řádu neobjevilo „spadlé z nebe". V předcházejícím zákoně 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, toto nebylo a tak se objevovaly pokusy kontrolovat již dávno zkontrolované. Spory o 

opakovanou daňovou kontrolu pak skončily opakovaně u Ústavního soudu, který věc judikoval například v nálezech 

II. ÚS 334/02 „daňovou kontrolu je možno opakovat jen ze závažných důvodů, zejména zjistí-li správce daně nové 

skutečnosti (tj. skutečnosti, které v době provádění původní daňové kontroly neměl k dispozici)" či III. ÚS 510/02 

„Ústavní soud v žádném případě nepopírá právo finančního úřadu provádět daňové kontroly, a to i opakovaně, 

avšak musí být z vymezení předmětu této opakované daňové kontroly jednoznačně patrno, že její zaměření není 

totožné s předmětem předcházející daňové kontroly, resp. finanční úřad musí uvést, jaké důvody či skutečnosti, 

případně i dříve neznámé, ho k takovému (dalšímu) postupu vedou." 

 

Vzhledem k tomu, že ani kontrola finanční ani kontrola státní opakované kontroly neřeší, je zřejmá analogie, která 

jak v souvislosti s daňovým řádem tak – a to především – s nálezy Ústavního soudu, neumožňuje opakovanou 

kontrolu (za podmínek definovaných v nálezech ÚS či v daňovém řádu) ani u kontroly finanční ani u kontroly státní. 

Zdůrazňujeme navíc, že Ústavní soud posuzuje ústavnost, tzn., že opakovaná kontrola na to samé, co kontrolní 

orgán kontroloval a měl k dispozici, je neústavní, jsou tím porušována ústavní práva kontrolovaného na spravedlivý 

proces. 

 

V našem případě proběhly čtyři finanční kontroly (vámi označené jako administrativní, což je pojem, který zákon 

nezná, nicméně v příručce ROP NUTS II Severovýchod „Kontrolní postupy" je na straně 1 uvedeno: „Kontrolovaná 

osoba je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

zavázána nechat si předložený a následně schválený projekt před realizací, po dobu realizace i po realizaci 

zkontrolovat."). 

Kontrola č. 1 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 17266/2010 ze 

dne 9. 8. 2010 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s žádostí o platbu byly identifikovány pouze formální 

nedostatky, které byly z vaší strany odstraněny. Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že požadovaná výše 

dotace 3 754 088,15 Kč se potvrzuje." 

Kontrola č. 2 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 22497/2010 ze 

dne 9. 11. 2010 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s druhou žádostí o platbu byly identifikovány pouze 

formální nedostatky, které byly z vaší strany odstraněny. Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že 

požadovaná výše dotace 4 422 064,93 Kč se potvrzuje." 

Kontrola č. 3 – obdrželi jsme oznámení o veřejnosprávní kontrole na místě písemností č. j.: RRSV 22031/2010 ze 

dne 2. 11. 2010, která proběhla, a v následném protokolu bylo mimo jiné uvedeno, že: „6. Fyzickou kontrolou bylo 

zjištěno, že všechny prověřované údaje uvedené v etapové/závěrečné zprávě s žádostí o platbu včetně všech přloh 

(u kontroly interim) resp. v monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti (u kontrol ex-post) resp. z informačního 

systému, kde jsou údaje o projektu aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a oznamování 

změn v projektu (u kontrol obecně), souhlasí se skutečným stavem a zároveň jsou v souladu s podmínkami 

programu ROP SV." 

Kontrola č. 4 – obdrželi jsme oznámení o výsledku administrativní kontroly písemností č. j.: RRSV 6691/2011 ze dne 

6. 5. 2011 s výsledkem: „Při administrativní kontrole Interim s třetí (závěrečnou) žádostí o platbu bylo zjištěno, že 

Vámi uplatňované výdaje ve výši 0,02 Kč jsou nezpůsobilé. Ostatní zjištěné formální nedostatky byly z vaší strany 

řádně odstraněny....Z výše uvedeného vyplývá, že požadovaná částka dotace bude vyplacena ve výši 10 146 
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103,86 Kč. Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte právo podat 

zdůvodněné námitky.". 

 

Vzhledem k tomu, že v příručce „Kontrolní postupy" je uvedeno mj. na str. 10: „Obsah administrativní kontroly 

s žádostí o platbu: dokumentace k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem (nebyla-li kontrola 

průběhu výběrového řízení součástí některé z předchozích kontrol)" a vzhledem k tomu, že již dne 9. 7. 2010 (tzn. 

před 1. kontrolou) již byla ROP SV předána od města Chrastava veškerá požadovaná dokumentace včetně 

požadovaných dokladů k zadávání veřejných zakázek je nesporné a zcela nezpochybnitelné, že v rámci čtyř výše 

uvedených kontrol byla kontrolována i veškerá dokumentace k zadávání veřejných zakázek a toto zadání 

vyhodnoceno jako zadání, které je v naprostém pořádku a v souladu s podmínkami programu ROP SV. 

 

Další opakovaná kontrola sice možná je, nikoli však na téma zadání veřejné zakázky, neboť toto již kontrolováno 

bylo, pokud se neukáže (a nic takového samozřejmě neexistuje), že něco bylo ve věci zadání veřejné zakázky před 

kontrolními orgány zamlčeno či zatajeno. 

 

Problematika opakované kontroly Vám byla podrobně vysvětlena a zdůvodněna v reakci ředitele Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 26. 8. 2013, č. j. RRSV 9721/2013. Kontrolní 

postupy řídícího orgánu vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, dále zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v neposlední řadě z podmínek 

vyplývajících ze Smlouvy, dále upravených v Příloze č. 12 PPŽP. Probíhající administrativní kontrola byla 

zahájena za účelem šetření podezření na nesrovnalost, přičemž jak je uvedeno v čl. 17.1 Smlouvy, 

poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se příjemce nedopustil 

nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení (č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006). 

Nesrovnalost může spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek 

poskytnutí dotace. V čl. 17.2 Smlouvy je dále v této souvislosti uvedeno, že porušením rozpočtové kázně dle 

§ 22 je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. 

Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 

zákonem nebo Smlouvou nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky 

poskytnuty. 

 

Z uvedeného lze tedy dovodit, že v případě identifikace podezření na nesrovnalost je nutné provést 

opakovanou veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem o finanční kontrole za účelem prověření, zda 

nedošlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě, 

že by kontrolní orgán neprovedl toto následné šetření podezření na nesrovnalost, postupoval by v  rozporu 

s Obecným nařízením EU č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 a v rozporu s Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a tím by se mohl sám dopustit porušení rozpočtové kázně dle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. V souvislosti s vícenásobným 

prováděním kontroly tak opět odkazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 59/2012 – 34 ze 

dne 19. 9. 2012. Z uvedeného rozsudku, který odkazuje i na relevantní judikaturu Soudního dvora EU k 

uvedené problematice, lze uvést, že za dodržení všech podmínek dotací jsou výlučně odpovědni příjemci 

podpor. Předpokladem práva dovolávat se legitimního očekávání je v takovém případě poskytnutí 

konkrétních ujištění ze strany příslušného orgánu, která mohou vzbudit legitimní očekávání u toho, komu 

jsou určena, a dále skutečnost, že tato ujištění jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. Zásady 
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legitimního očekávání se tak nemůže dovolávat příjemce, který se dopustil zjevného porušení platné právní 

úpravy. Z tohoto důvodu, pokud se příjemce dopustil zjevného porušení platného právního předpisu, 

nemůže se v případě provedené kontroly, která toto porušení nezjistila, dovolávat zásady legitimního 

očekávání. 

 

Čtyři provedené administrativní kontroly, na které upozorňujete ve své námitce, byly kontrolami 

veřejnosprávními dle zákona o finanční kontrole, nikoliv kontrolami daňovými dle zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“). Na základě shora uvedených skutečností je tedy 

zřejmé, že postupy veřejnosprávní kontroly nelze přirovnávat k postupům daňové kontroly ve smyslu § 85 

daňového řádu a postup opakované kontroly zaměřené na oblast zadávání předmětné veřejné zakázky tak 

nelze označit za protiústavní.  

 

Ve výše uvedeném Nálezu ÚS je rovněž uvedeno, že daňovou kontrolu je možno opakovat jen ze závažných 

důvodů, zejména zjistí-li správce daně nové skutečnosti. Zároveň je nezbytné, v souladu se zásadou 

přiměřenosti, aby při vyžadování plnění povinností v daňovém řízení byly voleny jen prostředky nejméně 

zatěžující daňové subjekty. Jako závažný důvod pro zahájení opakované kontroly je v Nálezu ÚS 

demonstrativně uvedeno zejména zjištění nových skutečností, avšak je zřejmé, že se nejedná o jediné 

možné důvody, které mohou vést k zahájení opakované kontroly. 

 

Je třeba dále poznamenat, že opakované kontroly mohou být prováděny z podnětu dalších subjektů, mezi 

které patří ÚOHS, soudy, Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR nebo Auditní orgán 

Ministerstva financí ČR a Evropské komise. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní orgán nemůže předjímat 

vývoj budoucí rozhodovací praxe ze strany výše uvedených externích orgánů, v tak složité problematice, 

jako je oblast veřejných zakázek, ačkoliv v této souvislosti učinil již řadu opatření, nelze v určitých případech 

zcela vyloučit opakované zahájení kontroly ze strany kontrolního orgánu. Vaší námitce tak  na základě výše 

uvedeného nevyhovuji. 

 

Námitka č. 40 

Tvrzení RRRS SV resp. RR ROP SV, že postupy veřejnosprávní kontroly nelze přirovnávat k postupům 

daňové kontroly, není správný minimálně ve smyslu nepřípustnosti opakované kontroly na to samé, na co 

kontrola již byla vykonána a bylo v ní rozhodnuto. 

 

Odůvodnění: RRRS SV resp. RR ROP SV ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 sice na jedné 

straně tvrdí, že „Na základě shora uvedených skutečností je tedy zřejmé, že postupy veřejnosprávní kontroly nelze 

přirovnávat k postupům daňové kontroly ve smyslu § 85 daňového řádu a postup opakované kontroly zaměřené na 

oblast zadávání předmětné veřejné zakázky tak nelze označit za protiústavní.", na straně druhé cituje v témže 

podání celé klíčové pasáže rozhodnutí NSS č. j. 1 Afs 59/2012 - 34. NSS však v daném případě vůbec nerozhodoval 

o kontrole finanční, ale o kontrole daňové. Již to samo o sobě usvědčuje ROP SV z účelovosti a nepravdivosti 

daného tvrzení. Považujeme za nezpochybnitelné, že základní pravidla, kterými se zachovávají práva kontrolované 

strany (mj. nemožnost opakované kontroly toho samého na to samé co již kontrolováno bylo) je zcela nezávislé na 

typu kontroly. Vždyť i v citovaném rozhodnutí NSS je doslova uvedeno „I přesto je možné níže uvedené zásady 

posuzování čerpání a nakládání s dotacemi z rozpočtu EU vztáhnout i na finanční prostředky čerpané pouze ze 

státního rozpočtu. Bylo by nelogické a v rozporu se zásadou jednoty právního řádu, kdyby přidělování a kontrola 

nakládání s finančními prostředky z rozpočtu EU a z domácího rozpočtu členského státu nepodléhalo obdobným 
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standardům." Tím spíše je ovšem smutné, že RRRS SV resp. RR ROP SV vůbec nerespektuje ten zásadní rozdíl, 

že v případu, který rozhodoval NSS, byla dotace udělena před kontrolou (která zjistila pochybení a nařídila dotaci 

vrátit), zatímco v našem případě až po kontrole (která zjistila, že je vše v pořádku a dotaci uvolnila). V tom tedy – kdy 

byla kontrola provedena – tedy spočívá zásadní rozdíl, nikoli v tom, zda se jedná o kontrolu daňovou či finanční. 

Kdyby RRRS SV resp. RR ROP SV žádné administrativní kontroly do dokončení akce nekonala a dotaci uvolňovala 

bez kontroly a teprve následnou kontrolou (první) by zjistila, že bylo v zadávacím řízení něco porušeno, pak by 

teprve byla situace procesně obdobná jako v případě popisovaném v rozhodnutí NSS. 

 

Ustanovení zák. č. 320/2001 Sb. § 3 (2) „Systém podle odstavce 1 písm. a) zahrnuje finanční kontrolu skutečností 

rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné 

finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich 

použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství (dále jen "veřejnosprávní 

kontrola")." není v žádném rozporu s tím, co uvádíme výše, naopak. Ano, na akci může být (a v našem případě bylo) 

řada kontrol. Žádné z nich však nemohou opakovaně kontrolovat to samé, to totožné (pokud se neobjeví nové 

skutečnosti, které nemohl kontrolní orgán dříve objevit), co již kontroloval a navíc nějakým způsobem vyhodnotil. 

V našem případě zkontroloval kontrolní orgán před poskytnutím finanční podpory, kompletní podmínky zadávacího 

řízení s tím, že jsou v pořádku a na tomto základě uvolnil finanční podporu. 

 

K této námitce uvádím, že na předmětný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 – 34 ze 

dne 19. 9. 2012, na který je odkazováno rovněž v rámci vypořádání námitky č. 39, je odkazováno zejména 

v souvislosti s odkazem na relevantní judikaturu Soudního dvora EU, která řeší zejména otázku práva 

příjemce dovolávat se legitimního očekávání, jak je uvedeno mimo jiné v rámci vypořádání námitky č. 39.  

 

Dále uvádím, že v námitkách uvedená citace ustanovení § 3 odst. 2 zákona o finanční kontrole je v tomto 

případě irelevantní, zejména s ohledem na skutečnost, že z tvrzené neexistence rozporu mezi uvedeným 

ustanovením zákona o finanční kontrole a postupem dle daňového řádu, v žádném případě nelze dovodit, že 

kontrolní orgán by měl při provádění kontroly postupovat podle daňového řádu, jak je odůvodněno již výše. 

Námitce proto nevyhovuji. 

 

Námitka č. 41 

Zpochybňování nemožnosti opakování daňové kontroly na to samé, co již kontrolováno bylo (bez zjištění 

nových skutečností), je ze strany RRRS SV resp. RR ROP SV chybné. 

 

Odůvodnění: RRRS SV resp. RR ROP SV se ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 snaží 

zpochybnit nemožnost opakování daňových kontrol na to samé, co již kontrolováno bylo, bez nalezení nových 

skutečností a to přesto, že tato nemožnost byla již judikována ixkrát a je zcela jednoznačná a nezpochybnitelná a 

přesto, že v novém daňovém řádu je toto uvedeno přímo explicitně: Daňový řád 280/2009 Sb. uvádí v § 85, odst. (5) 

„Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, je 

možné opakovat pouze tehdy, pokud a) správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být 

bez zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole". 

 

Judikáty: III. ÚS 86/99: Naopak lze z vymezení předmětu daňové kontroly, tak jak byl tento předmět vymezen 

v obou daňových kontrolách, dovodit, že druhá v pořadí daňová kontrola se týká stejných otázek, které již 

předmětem daňové kontroly byly. To samozřejmě jenom za období leden 1993 až červen 1994, kteréžto časové 
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období je identické s obdobím vymezeném v daňové kontrole předchozí. V takovém případě však pro finanční orgán 

platí ust. § 28 odst. 1 cit. zákona a z hlediska běhu druhé daňové kontroly, že jde o res iudicata ve smyslu § 27 odst. 

1 písm. e) cit. zákona. Na základě posouzení všech výše uvedených skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že 

Finanční úřad v Hradci Králové uvedeným postupem porušil ust. čl. 2 odst. 2 Listiny, které stanoví, že státní moc lze 

uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Postupem 

finančního úřadu v rozporu s uvedenými ustanoveními pak bylo porušeno základní právo navrhovatele a právo na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny. 

II. ÚS 334/02 Ve vztahu k danému případu z toho vyplývá, že daňovou kontrolu je možno opakovat jen ze závažných 

důvodů, zejména zjistí-li správce daně nové skutečnosti (tj. skutečnosti, které v době provádění původní daňové 

kontroly neměl k dispozici), které by mohly mít vliv na správné stanovení daňové povinnosti. Dále musí být 

opakovaná daňová kontrola prováděna v rozsahu, který bezprostředně souvisí s nově zjištěnými skutečnostmi. Aby 

se vyloučila (nebo alespoň omezila) možnost svévolného jednání správce daně jak ve vztahu k zahájení daňové 

kontroly vůbec, tak ve vztahu k jejímu rozsahu, musí být daňovému subjektu sdělen její důvod a cíl, a to zcela 

konkrétně tak, aby i daňový subjekt měl určitou možnost "kontroly"postupu správce daně. 

III. ÚS 510/02 Ústavní soud v žádném případě nepopírá právo finančního úřadu provádět daňové kontroly, a to i 

opakovaně, avšak musí být z vymezení předmětu této opakované daňové kontroly jednoznačně patrno, že její 

zaměření není totožné s předmětem předcházející daňové kontroly, resp. finanční úřad musí uvést, jaké důvody či 

skutečnosti, případně i dříve neznámé, ho k takovému (dalšímu) postupu vedou. 

NSS: 2 Afs 31/2005-57: V daném případě tedy byly dány podmínky pro přiměřené užití ustanovení § 54 odst. 1 

písm. a) daň. ř. způsobem pospaným výše sub VII. e). Pokud tedy Finanční úřad Brno IV jako správce daně došel 

k závěru, že nastaly skutečnosti, jimiž odůvodnil opakované provedení kontroly, byl povinen se především vypořádat 

s tím, zda lze ve výše uvedených intencích toto zjištění podřadit pod ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) daň. ř., tj. zda 

se jednalo o takové č. j. 2 Afs 31/2005 - 71 důkazy a skutečnosti, které nemohly být bez zavinění daňového subjektu 

nebo správce daně uplatněny již při v pořadí první daňové kontrole. Pokud by dospěl k závěru, že tomu tak je, měl 

vymezit a daňovému subjektu sdělit, v jakém rozsahu se opakovaná daňová kontrola připouští a z jakých důvodů. 

Teprve za těchto podmínek mohl správce daně - samozřejmě toliko ve vztahu ke skutečnostem či důkazům, jež 

naplňují podmínky obdobné těm, které obsahuje ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) daň. ř., tj. v rozsahu, v jakém by 

byla opakovaná daňová kontrola přípustná - tuto opakovanou daňovou kontrolu provádět. 

NSS: čj. 5 Afs 223/2004-89: V projednávané věci však žalovaný ani krajský soud nezkoumaly, zda opakovaná 

daňová kontrola byla prováděna za splnění zákonných podmínek, které takový postup dovolují. Nelze-li změny 

daňové povinnosti již vyměřené (doměřené) dosáhnout za použití mimořádných opravných prostředků, neboť nejsou 

splněny zákonné podmínky pro jejich použití, nelze dovodit, že tak lze učinit i způsobem jiným, tedy např. 

opakováním kontroly. Bylo-li by možno daňovou povinnost měnit kdykoli, vyjdou-li najevo nové skutečnosti, pouhým 

opakováním kontroly, tedy způsobem jak učinil žalovaný, ustanovení § 54 a § 55b zákona č. 337/1992 Sb., by zcela 

postrádala svého opodstatnění. Splněním zákonných podmínek pro možnost a důvodnost změny daňové povinnosti 

se však žalovaný nezabýval. Nemůže za této situace být proto ani rozhodné, jak správce daně vymezil rozsah 

kontroly, ani to, zda ověřoval daňovou povinnost pouze namátkově. Samotné rozdílné vymezení rozsahu 

ověřovaných skutečností by při takovém chápání důvodnosti opakování kontroly nebránilo potom i 

několikanásobnému opakování kontroly za stejné zdaňovací období, přitom při respektování ust. § 47 odst. 2 zákona 

č. 337/1992 Sb. by tak správce daně mohl činit de facto i de iure každoročně ve lhůtě 10 let. Takový postup by byl 

zjevně v rozporu se základními zásadami daňového řízení, ale i samotnými ústavními principy. 

 

Jak již bylo uvedeno v rámci vypořádání bodu č. 39 námitek, všechny provedené kontroly byly kontrolami 

veřejnosprávními dle zákona o finanční kontrole, nikoliv kontrolami daňovými dle daňového řádu. Na 
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základě shora uvedených skutečností je tedy zřejmé, že postupy veřejnosprávní kontroly nelze přirovnávat 

k postupům daňové kontroly ve smyslu § 85 daňového řádu a postup opakované kontroly zaměřené na 

oblast zadávání předmětné veřejné zakázky tak nelze označit za odporující právním předpisů, či za 

protiústavní.  

 

S ohledem na shora uvedené jsou tedy uvedené judikáty irelevantní, neboť se zabývají prováděním daňové 

kontroly. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 42 

Tvrzení, že v případě identifikace podezření na nesrovnalost je nutné provést opakovanou veřejnosprávní 

kontrolu, je nepravdivé vzhledem k tomu, že napadená věc již kontrolována byla a byla vyhodnocena jako 

nezávadná. 

 

Odůvodnění: RRRS SV resp. RR ROP SV se ve svém podání č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 tvrdí, že 

„v případě identifikace podezření na nesrovnalost je nutné provést opakovanou veřejnosprávní kontrolu v souladu se 

zákonem o finanční kontrole za účelem prověření, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě, že by ŘO ROP SV neprovedl toto následné šetření podezření 

na nesrovnalost, postupoval by v rozporu s Obecným nařízením EU č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 a 

v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění." je nepravdivé, neboť RR ROP 

SV resp. RRRS SV již danou věc (zadávací řízení včetně podmínky o zkušenosti s jednou akcí za podpory 

dotačních fondů EU) kontrolovala a vyhodnotila ji jako věc, která je v souladu se zákonem a vydala na základě 

tohoto rozhodnutí o uvolnění první části dotace, což by bez rozhodnutí v tom smyslu, že je daná věc v pořádku, 

učinit nemohla. Jak jsme již uvedli v jedné z předcházejících námitek, v případě, že nyní kontrolní orgán nabyl 

přesvědčení, že jeho bývalé rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem, musí postupovat tak, jak uvádí zákon při opravě 

nálezu (rozhodnutí), která jsou v právní moci (mimořádné opravné prostředky), nikoli jakoby v této věci ještě nikdy 

nic nerozhodoval. 

 

U této námitky odkazuji na vypořádání námitek č. 29 a č. 30. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 43 

Správní řád taktéž vylučuje opakovanou kontrolu na to samé, co již kontrolováno a rozhodováno bylo 

(překážka věci již rozhodnuté). 

 

Odůvodnění: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 48: Překážky řízení odst. 2 

Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. 

 

Městu Chrastava bylo již výsledkem první administrativní kontroly, kdy bylo též rozhodnuto o uvolnění první části 

dotace, přiznáno to, že bylo zadávací řízení v pořádku. 

 

Pozn.: Dle § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole se na kontrolní metody a postupy používá zákon o státní kontrole, 

pro jehož řízení se dle jeho § 26 používá s výjimkou § 18 správní řád. 

 

Uvedené ustanovení § 48 odst. 2 správního řádu je v předmětné věci irelevantní, neboť předmětná kontrola 

není správním řízením dle správního řádu, jak vyplývá i z definice správního řízení uvedené v ustanovení § 9 
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správního řádu, které stanoví, že “správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání 

rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“ Zároveň 

doplňuji, že kontrola neprobíhá dle správního řádu, ale s odkazem na článek 60 Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006. V souladu s národní legislativou pak v režimu řídící kontroly popsané v Hlavě II v rámci čtvrté 

části (vnitřní kontrolní systém) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, s tím, že samotný proces administrativní kontroly je popsán vnitřní dokumentací ROP SV. 

 

Obecně lze říci, že účelem kontroly podle zákona o státní kontrole, ze kterého administrativní kontroly 

vycházejí, není přímé zajištění nápravy nedostatku ukládáním nápravných opatření nebo sankcí, ale 

„kontrolní činnost zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění 

povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto 

předpisů“. Prakticky se tedy jedná pouze o zjištění a vyhodnocení případných nedostatků s tím, že nápravu 

lze poté sjednat v příslušném správním řízení, resp. v předmětném případě v řízení dle daňového řádu. 

Samotné provádění kontroly tak není řízením ve smyslu správního řádu, a na výkon kontrolní činnosti se 

tedy správní řád nepoužije. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 44 

Postup RRRS SV resp. RR ROP SV je v naprostém rozporu se základní filosofií kontrol na akce z dotačních 

fondů EU. 

 

Odůvodnění: Základní filosofie českých dotačních titulů pro příjemce dotací zní: „Čerpejte, čerpejte z otevřené limitky 

jak je libo, po realizaci akce ale bude na vše následovat kontrola". Pro příjemce dotací má tento systém výhodu, že 

na realizaci získává dotační peníze předem, ale zároveň tu velkou nevýhodu, že když (a třeba i po letech) přijde 

první (a zároveň poslední) kontrola a zjistí porušení rozpočtové kázně, musí celou dotaci vrátit. Pro poskytovatele 

dotace je výhodou, že koná kontrolu (ovšem na vše) jen jednou, nevýhodou pak je, když příjemce dotace není 

schopen dotaci vrátit. 

 

Základní filosofie dotací z dotačních fondů EU pro příjemce dotací zní: „Realizujte akci z vlastního, my Vám 

uvolníme dotační prostředky až po kontrole. Kontroly budeme provádět „salámovou metodou", abyste vždy po 

realizaci části akce, získali příslušné prostředky anebo abyste věděli, že žádné na tuto část nedostanete a akci třeba 

i mohli zastavit." 

Pro příjemce dotací má tento systém tu nevýhodu, že si musí zajišťovat financování na dosud nezkontrolovanou část 

ze svých prostředků, ale tu obrovskou výhodu, že získává právní jistotu na část, která již byla kontrolována a na 

kterou mu byla uvolněna dotace. Pro poskytovatele dotace je sice nevýhodou, že musí vykonat řadu postupných 

kontrol (na sebe navazujících „kousků salámu"), ale zato zásadní výhodou, že se mu nemůže (při důkladně 

uplatňovaní systému, který odpovídá filosofii kontrol) stát, že by uvolnil peníze, na které by neměl žadatel nárok. 

 

V praxi se ovšem stává, že si kontrolní orgán RRRS SV resp. RR ROPu situaci ulehčuje tím, že uvolňuje příslušnou 

část dotace pouze po tzv. administrativní kontrole papírové a až dodatečně (po uvolnění příslušné části dotace) 

totožnou část akce kontroluje na místě. Pak může nastat situace, kdy není ve skutečnosti realizované dílo v souladu 

s papírovou dokumentací či se dokonce jedná o podvod a dotace se musí zpětně vracet. Takováto situace ovšem 

nemůže nastat nikdy u zadávacího řízení, ta ze své podstaty může být kontrolována jen tzv. papírovou kontrolou. 

V případě dodržování filosofie kontrol dokonce nemůže nastat situace, kdy by chyby v zadávacím řízení mohly 
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způsobit vrácení dotace a ani zhroucení celé akce, jednoduše se provede kontrola celého zadávacího řízení ještě 

před podpisem s vítězným uchazečem. V případě nedostatků se výběrové řízení zruší a vypíše nové, nebo se 

stornuje celá akce, aniž jak poskytovatel dotace, tak příjemce utrží jakoukoli ztrátu. V našem případě ovšem 

poskytovatel dotace kontrolu před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem neprovedl, ač jsme ho o to dopisem 

žádali a ač se on k tomu zavázal v informační brožuře. 

 

V našem případě bylo zadávací řízení zkontrolováno až po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem a po realizaci 

části stavby odpovídající části dotace ve výši 3 754 088,15 Kč. Podstatné ovšem je, že zkontrolováno bylo a 

kontrolní orgán je zhodnotil jako nezávadné (a proto mohl uvolnit první část dotace). 

 

V našem případě RRRS SV resp. RR ROP SV ovšem naprosto zásadním způsobem porušuje základní filosofii 

kontrol, když již zkontrolovaný „kus salámu" s verdiktem bez závad, tzv. kontroluje znovu. Je to nejen porušením 

základních ústavních principů „principu právní jistoty a předvídatelnosti" (které predikuje taktéž Evropská unie), nejen 

protizákonné, neboť rozhodnutí o předcházející kontrole může zvrátit jen mimořádný opravný prostředek, nejen 

porušující – jak již mnohokráte judikoval jak Ústavní soud tak Nejvyšší správní soud – zásadu, že opakovaná 

kontrola nesmí kontrolovat totožnou záležitost, která již kontrolována byla, pokud nebylo kontrolnímu orgánu něco 

zamlčeno apod. (což v našem případě nebylo, neboť kontrolní orgán kontroloval zadávací řízení ve své úplnosti a 

v totožném znění jaké ve skutečnosti bylo), ale dokonce není ani kontrolou samou v pravém slova smyslu (proto bylo 

výše v této námitce použit pojem „tzv. kontroluje"). Nejedná se totiž o to, že by kontrolní orgán RRRS SV resp. RR 

ROP SV změnil svůj právní názor, ale že ho dostal příkazem změnit, jak sám přiznává ve svém podání č. j.: RRSV 

9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 („...byl nucen kontrolu zahájit v návaznosti na doporučení...a zpřísnění postupu..."). 

Kontroloři jednoduše na příkaz označili „kus salámu", který kdysi při kontrole označili za zcela nezávadný, několik let 

po skončení akce za závadný jen proto, aby vyhověli příkazu ze shora. Nyní již žádná skutečná kontrola neproběhla, 

výběrové řízení bylo kompletně zkontrolováno při první administrativní kontrole před lety a naši podmínku „minimálně 

jednu dokončenou stavba v pozici hlavního dodavatele financovaná s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 

mil. Kč včetně DPH", kontroloři léta znali, nyní se pouze na kontrolu hrálo, s předem známým ortelem. 

 

Postup RRRS SV resp. RR ROP SV je v naprostém rozporu se základní filosofií kontrol na akce z dotačních fondů 

EU, neboť nihiluje všechny své dříve provedené kontroly, popírá systém, že uvolňuje peníze až po kontrole dotyčné 

části akce a naopak dosavadní kontroly zneužívá ve stylu: „My Vás systémem kontrol uchlácholíme, že je vše 

v pořádku, abyste akci zrealizovali, a až jí dokončíte, tak Vám pak dotaci sebereme." 

 

V rámci této námitky uvádíte informace již opakovaně uvedené v několika předcházejících námitkách. Proto 

Vás odkazuji na vypořádání předešlých námitek: č. 23 (kontrola výběrového řízení před podpisem smlouvy 

s vítězným uchazečem), č. 39, 40 nebo 41 (opakovaná kontrola), č. 30 a 37 (princip právní jistoty a 

předvídatelnosti), č. 29 a 30 (mimořádné opravné prostředky). K tomuto dále dodávám, že kontrola nebyla 

zahájena na příkaz shora a v žádném případě se nejednalo o kontrolu jen „na oko“, jak uvádíte ve své 

námitce. V rámci ex-post administrativní kontroly proběhla kontrola kompletní dokumentace předmětného 

výběrového řízení, která identifikovala zjištění, jež byl kontrolní orgán povinen řešit. Taktéž Vás odkazuji na 

vypořádání námitky č. 52, kde jsou uvedeny bližší informace k manažerské kontrole, do které byl Váš projekt 

zařazen. Námitce č. 44 nevyhovuji. 

 

XI. 
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Proti městu Chrastava byly již ve vyjádření RRRS SV resp. RR ROP SV ze dne 26. 8. 2013 č. j.: RRSV 9721/2013 

nesprávně použity rozsudky Soudního dvora a Nejvyššího správního soudu. 

 

Námitka č. 45 

Proti městu Chrastava byl ve vyjádření RRRS SV resp. RR ROP SV ze dne 26. 8. 2013 č. j.: RRSV 9721/2013 

nesprávně použit rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 12. 2011, ač se tento rozsudek dané kauzy nijak 

netýká. 

 

Odůvodnění: „Soudní dvůr EU proto neshledal, že by došlo k zásahu do zásady legitimního očekávání ani v případě, 

v němž příslušný vnitrostátní orgán nemohl v okamžiku, kdy rozhodl o poskytnutí pomoci, nevědět, že příjemce 

nedodržel pravidla pro zadávání veřejných zakázek, neboť vybral poskytovatele pověřeného uskutečněním operace 

financované z této pomoci ještě před tím, než mu byla pomoc poskytnuta [rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 12. 

2011, Chambre de commerce et ďindustrie de llndre (C-465/10, dosud nezveřejněný ve Sb. rozhodnutí)]." 

 

V našem případě příslušný vnitrostátní orgán věděl na základě své administrativní kontroly, že jsme dodrželi veškerá 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a proto uvolnil svým rozhodnutím dotaci. Popisovaný případ rozsudku 

Soudního dvora popisuje (tak jak ho čteme) situaci, kdy se příslušný vnitrostátní orgán dopustí trestného činu, neboť 

rozhodl o poskytnutí dotace s plným vědomím, že příjemce nedodržel pravidla. 

 

K této námitce je třeba předně uvést, že uvedený rozsudek Soudního dvora EU nebyl uveden v rámci 

odůvodnění výsledků kontroly, se kterými jste byl seznámen prostřednictvím Oznámení o výsledku kontroly 

ze dne 4. 10. 2013, a proti kterým byly podány tyto námitky. 

 

I s ohledem na skutečnost, že předmětným rozsudkem je argumentováno v rámci vypořádání těchto námitek 

(např. v rámci bobu č. 39 námitek) kontrolní orgán konstatuje, že v námitkách uvedená interpretace tohoto 

rozsudku není relevantní, neboť z případu, na který tento rozsudek dopadá, jak je patrné i z uvedené textace: 

„… příslušný vnitrostátní orgán nemohl v okamžiku, kdy rozhodl o poskytnutí pomoci, nevědět, že příjemce 

nedodržel pravidla pro zadávání veřejných zakázek, neboť vybral poskytovatele pověřeného uskutečněním 

operace financované z této pomoci ještě před tím, než mu byla pomoc poskytnuta“, pouze vyplývá, že 

zadávací řízení proběhlo před poskytnutí pomoci, tedy dotace, což je přesně případ předmětného 

zadávacího řízení kontrolované osoby. Vaší námitce č. 45 proto nevyhovuji. 

 

Námitka č. 46 

Proti městu Chrastava byl ve vyjádření RRRS SV resp. RR ROP SV ze dne 26. 8. 2013 č. j.: RRSV 9721/2013 

nesprávně použit rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 34 ze dne 19. 9. 2012. 

 

Odůvodnění: V předmětném rozsudku je mimo jiné uvedeno, že „Samotná skutečnost, že v nynějším případě byli 

poskytovatelé dotací v době, kdy o jejich poskytnutí stěžovateli rozhodovali, obeznámeni s tím, jakým způsobem 

zadal zakázku na realizaci Projektu VD Čelákovice, tedy neznamená, že by se stěžovatel mohl v řízení o porušení 

rozpočtové kázně úspěšně dovolávat zásady legitimního očekávání. Stěžovateli se nedostalo žádných 

konkrétních ujištění ze strany poskytovatelů dotací ohledně souladu jeho postupu při zadávání předmětné 

veřejné zakázky se zákonem. 
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V našem případě se ale konkrétních ujištění dostalo. Tím konkrétním ujištěním bylo již uvolnění první části 

dotace po první administrativní kontrole, jejíž součástí musela být a také byla kontrola všech podmínek zadávacího 

řízení. Bez kontroly všech podmínek zadávacího řízení nemohla býti po první administrativní kontrole tato dotace 

uvolněna, neboť takto to stanovují podmínky uvedené v příručce 12, kontrolní postupy str. 10. 

 

Zde si dovolujeme upozornit a to se vší důrazností a naléhavostí na naprosto zásadní rozdíl mezi posuzovaným 

případem uvedeným v judikátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 59/2012 34 ze dne 19. 9. 2012 a naším 

případem. Judikát Nejvyššího správního soudu se zabýval případem, který vzešel z daňové kontroly realizované 

Finančním úřadem na akci dotované Českou republikou prostřednictvím příslušného ministerstva. Tato daňová 

kontrola (jak je to obvyklé u dotací v rámci České republiky) proběhla až po uvolnění dotace a po dokončení akce. 

Dotace na tuto akci byly čerpány z tzv. limitky bez jakékoli kontroly a teprve následně přišla (první a jediná) daňová 

kontrola (známe tento postup velmi dobře z jiných našich dotačních akcí, kdy čerpáme z dotací různých 

ministerstev). V našem případě (akce financované za pomoci fondu EU) však byl postup uvolňování dotace zcela 

jiný, přesněji řečeno opačný, neboť kontroly naopak předcházely uvolňování dotace. Tzn. až poté co kontrolní orgán 

pravomocně rozhodnul svojí administrativní kontrolou, že vše dosud realizované je v souladu s právním řádem a 

v pořádku, byla dotace uvolněna. A jak výše uvedeno, podmínkou uvolnění již první části dotace musela být a byla 

kontrola veškeré dokumentace zadávacího řízení. Již první kontrola tedy pravomocně rozhodla (tím, že potvrdila 

uvolnění první části dotace), že zadávací řízení bylo v naprostém pořádku, již první kontrola tedy dala příjemci 

konkrétní ujištění ze strany poskytovatele dotace, že je jeho postup ohledně souladu se zákonem v pořádku. 

 

K této Vaší námitce je třeba předně uvést, že uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 

59/2012 – 34 ze dne 19. 9. 2012 nebyl uveden v rámci odůvodnění výsledků kontroly, se kterými jste byl 

seznámen prostřednictvím Oznámení o výsledku kontroly ze dne 4. 10. 2013, a proti kterým byly podány tyto 

námitky. 

 

I s ohledem na skutečnost, že předmětným rozsudkem Nejvyššího správního soudu je argumentováno 

v rámci vypořádání těchto námitek (např. v rámci bodu č. 39 námitek) kontrolní orgán konstatuje, že na tento 

rozsudek je odkazováno zejména v souvislosti s uvedenou relevantní judikaturou Soudního dvora EU, která 

řeší zejména otázku práva příjemce dovolávat se legitimního očekávání, jak je uvedeno mimo jiné v rámci 

vypořádání námitky č. 39. 

 

K námitce, že v případě řešeném předmětným rozsudkem se příjemci nedostalo žádných konkrétních 

ujištění ze strany poskytovatele dotace, kontrolní orgán konstatuje, že v Oznámení o výsledku kontroly je 

uvedeno, že byly identifikovány pouze formální nedostatky, nikoliv, že by kontrolované VŘ bylo zadavatelem 

realizováno v souladu se zákonem, což by vylučovalo jakoukoliv následující kontrolu. Existují i další externí 

kontrolní orgány (PAS, EK, NKÚ,…), které provádějí kontroly vztahující se k již kontrolovaným 

skutečnostem, a ty také mohou identifikovat zjištění, které řídící orgán neodhalil. I v takovém případě by bylo 

konstatováno porušení rozpočtové kázně a příjemce by musel uhradit odvod dotace ve stanovené výši a 

tento odvod by byl povinen vyměřit kontrolní orgán. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

XII. 

Kontrolní orgán přiznává, že on sám nedospěl ke změně právního názoru, ale jen vykonává změnu právního názoru 

svého metodického orgánu ministerstva financí a jeho doporučení ex post jednostranně v neprospěch 

kontrolovaných subjektů. Takový přístup u kontrolního orgánu je dle našeho právního názoru právně nepřijatelný. 
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Jak se nám podařilo při přípravě námitek objevit, RRRS SV uvedla v roce 2013 (zřejmě v únoru) na svých oficiálních 

webových stránkách následující nedatumovaný a nepodepsaný text: 

 

„DOPORUČENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán upozornil v souvislosti se zkušenostmi z auditů Evropské komise i 

Auditního orgánu řídící orgány operačních programů na problematické oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných zakázek je stále jednou z nejvíce problematických oblastí čerpání dotací 

strukturálních fondů, a i Regionální rada Severovýchod je neustále nucena zpřísňovat své kontrolní závěry, 

týkající se veřejných zakázek, vydává ve snaze předejít dalším možným problémům (korekcím před proplacením, 

odvodům za porušení rozpočtové kázně) tento souhrn nejčastějších pochybení, na které upozorňuje MF-PCO, 

včetně odpovídajících korekcí. 

 

Nálezy z auditů EK: 

- neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební 

práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentaci v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti 

zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních 

lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF 07/0037-03 (dále pouze jako „COCOF"), 

- neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle 

bodu 2 COCOF, 

- stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně 

stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat - EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku 

odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), 

- požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč 

disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF 

- (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve smlouvě), 

- požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost 

českého jazyka u všech členů týmu - EK: 25% korekce dle bodu 

7 COCOF 

- netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a 

preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií - EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 

COCOF, 

- požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost 

s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu – v tomto případě není zřejmé, zdali auditoři EK 

obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi 

problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, 

- podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu 

smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože 

nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná 

argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována - 25% korekce, 

- nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně 

bezdlužnosti vůči zadavateli - EK 25% korekce. 

- dělení, nebo spojování VZ: - 25% korekce. 
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Současná či neprávem opomíjená judikatura ÚOHS, NSS a KS v Brně: 

- další zpřísnění v oblasti posuzování transparentnosti omezování počtu zájemců losem - viz KS sp. zn. 62 

Af47/2010 a NSS 7 Afs 31/2012 

- posuzování požadavku na obalovnu živičných směsí - viz KS sp. zn. 62 Af 74/2010 - nutno používat závěry soudu i 

u obdobných požadavků na dispozici určitým zařízením, technickým útvarem apod. 

- zadávání právního poradenství s nutností sčítání předpokládaných hodnot - viz KS sp. zn. 62 

Ca 86/2008 

- certifikáty ISO před novelou: k nezákonnosti požadavku na certifikát ISO 27001 a ISO 9001 u právních služeb v iz 

rozhodnutí ÚOHS-S8/2011, k nezákonnosti ISO 14001 u některých služeb viz ÚOHS-R43/2011, 

 

Poznámky PCO: 

- požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

považujeme za diskriminační - viz usnesení ÚOHS-S323/2008/VZ-2055/2009/540/PVé, 

- ustanovení ZD, že za referenční zakázky budou považovány pouze takové, které uchazeč realizoval v  pozici 

generálního dodavatele (tzn. přímo pro zadavatele) považujeme za diskriminační, 

- jakýkoliv požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá taxativně vyjmenovaným 

kvalifikačním předpokladům, je nutné považovat za nezákonný - zadavatelé si často vytváří požadavky nad rámec 

zákona, které klasifikují jako tzv. „jiné požadavky na nabídku" § 44 odst. 3 písm. j) s prokazováním formou čestného 

prohlášení, 

- běžná praxe zadavatelů, kdy v uveřejnění pouze odkazují na ZD dostupnou na profilu zadavatele, i přestože 

legislativa požaduje uvedení údajů přímo v uveřejnění, je z pohledu dodatečných externích kontrol zbytečně 

riskantní: dle § 50 odst. 2 ZVZ zadavatele stanoví kvalifikační předpoklady primárně v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení - auditoři při kontrole používají kontrolní listy zaměřené na kontrolu povinností vyplývajících ze 

zadávacích směrnic. Dále dle novelizovaného § 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel v otevřeném řízení povinen uvést dílčí 

hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení - i přesto zadavatelé nadále odkazují na 

zadávací dokumentaci, čímž porušují zákon. 

 

K procesu vypořádávání zjištění auditů: 

- argument, že VZ přezkoumal bez závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, není považován za relevantní, 

- argument, že v zadávacím řízení nebyly podány námitky, není považován za relevantní, 

- argument, že ZD si vyzvedlo X subjektů a Y podalo nabídku v oblasti nastavení kvalifikace, není považován za 

relevantní, 

- argument, že v době zadávání VZ aplikovaná judikatura neexistovala, není považován za relevantní, 

- argument, že oproti předpokládané hodnotě VZ se ušetřilo X mil. Kč, není považován za relevantní, 

- argument, že zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkou, není vždy považován za relevantní. Přísliby poskytnutí 

bankovních záruk 

 

V poslední době zadavatelé často požadují jako součást nabídky předložení příslibu bankovní instituce k poskytnutí 

bankovní záruky pro případ, že bude s uchazečem uzavřena smlouva. Takový požadavek již ve fázi podávání 

nabídek však svojí povahou může odpovídat ekonomické a finanční kvalifikaci. Od účinnosti poslední významné 

novely zákona o veřejných zakázkách, tzn. po 1. dubnu 2012 však lze splnění tohoto druhu kvalifikace prokazovat 

pouze předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. ZVZ tak 

v současném znění neobsahuje ustanovení, které by zadavatele opravňovalo k zanesení obdobné povinnosti do 

zadávacích podmínek. V této věci existuje i stanovisko gestora ZVZ (MMR), který požadavek na předložení 
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bankovního příslibu označuje za vysoce rizikový. K požadavku na zajištění povinností vítězného dodavatele formou 

bankovní záruky v přiměřené výši lze uvést, že toto lze požadovat, ale až ke dni podpisu smlouvy - jako součásti 

obchodních podmínek, které zavazují pouze jednoho vítězného uchazeče. Stanovení termínu dokončení VZ pevným 

termínem 

 

V poslední době se především u stavebních zakázek v návrhu smluv objevuje termín dokončení prací, který je 

stanoven pevným datem (např. 1. 6. 2014). Zhotovitel však nemůže v době podání nabídky vědět, ke kterému dni 

bude zadávací řízení ukončeno a kdy v návaznosti na předání staveniště bude moci zahájit stavební práce. Riziko 

nutnosti dokončit projekt financovaný z ROP v termínu stanoveném výzvou nelze přenášet na zhotovitele. Při 

jakémkoli prodlení s uzavřením smlouvy oproti původnímu harmonogramu tak bude zhotovitel oprávněně požadovat 

prodloužení tohoto termínu, což bude kontrolou pravděpodobně považováno buď za porušení § 82 odst. 2 ZVZ 

(povinnost uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce), nebo za podstatnou změnu 

smlouvy dle § 82 odst. 7 ZVZ. Pokud navíc zadavatel sváže nesplnění pevného termínu realizace díla s povinností 

úhrady nezanedbatelné smluvní pokuty, následkem bude pravděpodobně odrazeno velkého množství dodavatelů od 

účasti v soutěži. Termín dokončení realizace zakázky by měl být stanoven jiným vhodnějším způsobem (např. délka 

realizace v měsících, kalendářních dnech), případně by smlouvy měly obsahovat ustanovení o posunu pevného 

termínu v závislosti na zpoždění zahájení stavebních prací." 

 

Nepochybně v reakci na výše uvedené vydala RRRS SV resp. RR ROP SV článek 

http://www.rada-severovychod.cz/venujte-zvysenou-pozornost-verejnym-zakazkam-za- 

chyby-se 

 

„Věnujte zvýšenou pozornost veřejným zakázkám, za chyby se hodně platí 

Příjemce dotací chybující ve veřejných zakázkách čekají přísnější postihy. Po řadě nálezů v auditovaných zakázkách 

navrhuje významné finanční korekce Evropská komise i auditoři z ministerstva financí. Regionální rada ROP 

Severovýchod na to musí reagovat. „Pokud příjemce pochybí ve veřejné zakázce, krátíme zčásti, ale v mnoha 

případech i stoprocentně dotaci určenou na tuto zakázku. Postihy však budou příkřejší," vzkazuje pověřený ředitel 

Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Pro názornost uvádíme příklady nejčastějších pochybení ve 

veřejných zakázkách, které mohou vést ke krácení značné 

části nebo celé dotace určené na chybně provedenou veřejnou zakázku. 

- neoprávněné zkrácení lhůty pro podání žádosti o účast či lhůty pro podání nabídky 

- stanovení fixních cen u vybraných položek (s podmínkou respektování fixních cen) 

- požadavek na umístění kanceláře uchazeče 

- požadavek na znalost českého jazyka všech členů realizačního týmu (u zakázky v oblasti implementace IS) 

- netransparentní hodnoticí kritérium v zadávací dokumentaci (nedostatečný způsob stanovení hodnocení a 

preferencí zadavatele u subjektivních hodnoticích kritérií), 

- požadavek na zkušenost s fondy EU, 

- podstatná změna smlouvy související s hodnoticími kritérii (např. dochází ke změnám délky realizace projektu, 

splatnosti faktur, sankcí, záruk) 

- nezákonné kvalifikační předpoklady (např. požadavek na předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti 

vůči zadavateli). 

- požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

- akceptace referenční zakázky realizované uchazečem v pozici generálního dodavatele 

- dělení nebo spojování veřejných zakázek 

http://www.rada-severovychod.cz/venujte-zvysenou-pozornost-verejnym-zakazkam-za-chyby-se
http://www.rada-severovychod.cz/venujte-zvysenou-pozornost-verejnym-zakazkam-za-chyby-se
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„Příjemci dotací často argumentují například tím, že dotčenou veřejnou zakázku přezkoumal, ale nezpochybnil 

ÚOHS, že u vybrané nabídky uspořili finance oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, že vybrali uchazeče 

s nejnižší nabídkovou cenou, že během zadávání veřejné zakázky ještě neexistovala aplikovaná judikatura a tak 

dále. Tyto námitky však podle ministerstva financí nejsou vůči zmíněným korekcím relevantní a nebudou tedy brány 

v potaz," pokračuje Zdeněk Vašák a doporučuje: „Věnujte proto zvýšenou pozornost zadávání veřejných zakázek. 

Nejen při přípravě zadávacího řízení, ale i při posuzování a hodnocení nabídek." 

 

Námitka č. 47 

Kontrolní orgán přiznává, že on sám nedospěl ke změně právního názoru, ale jen vykonává změnu právního 

názoru svého metodického (dodáváme, jen metodického) orgánu ministerstva financí a jeho doporučení 

(dodáváme, jen doporučení) ex post jednostranně v neprospěch kontrolovaných subjektů. Takový přístup u 

kontrolního orgánu je dle našeho právního názoru nepřijatelný. 

 

Odůvodnění: Zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, § 50 odst. 3: 

Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být 

z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti 

svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. 

 

Přitom nebere vůbec v potaz to, že nás již dříve kontroloval na to samé s opačným výsledkem (a z toho plynoucími 

právními důsledky) a řadu dalších náležitostí uvedených v předchozích námitkách. Přitom však v neprospěch města 

Chrastava překvalifikovává pojem „chyba" (uvedený v nálezu auditních orgánů EK) na „diskriminace" a z toho 

odvozuje porušení rozpočtové kázně s příslušnou korekcí, ačkoliv nic takového není v auditních nálezech u 

napadeného požadavku uvedeno. Kontrolní orgán navíc vůbec nebere v úvahu, že skutečnost, že vzhledem k tomu, 

že VZ „na správce stavby" jsou de iure též VZ „na stavební práce" je tvrzení auditorů EK, že předmětný požadavek u 

VZ „na stavební práce" je „chybou", zavádějící a nepravdivý (někdy ano někdy ne, a na základě čeho?). Domníváme 

se navíc, že kontrolní orgán vůbec předmětné auditní zprávy neměl k dispozici a nezávisle je nehodnotil. 

 

Návrh důkazu č. 4: V souladu s § 36 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

navrhujeme důkaz, aby kontrolní orgán sdělil, zda měl před či v dosavadním průběhu administrativní kontroly č. 

LB/0411/EP/A/PRK/01 k dispozici předmětné audity EK, které se zabývaly VZ „na stavební práce" a „na správce 

stavby". Zároveň žádáme, abychom dostali kopie všech těchto auditů k dispozici k prostudování a mohli se k nim 

vyjádřit ještě dříve, než přistoupí kontrolní orgán k vypořádání se s našimi námitkami uvedenými v této písemnosti a 

mohli jsme případně naše námitky doplnit. 

 

K Vaší námitce uvádím, že kontrolní orgán nevykonává změnu právního názoru PCO, ale reaguje na zjištění 

vycházející z auditů Evropské komise a Auditního orgánu, která je povinen respektovat. Taktéž nesouhlasím 

s Vaším tvrzením, že kontrolní orgán provedl překvalifikaci „chyby“ na „diskriminaci“. Kontrolní orgán 

v případě pochybení musí uvést, jaký konkrétní předpis byl zadavatelem porušen, takže nemůže uvést, že se 

zadavatel dopustil „chyby“, a proto byla stanovena korekce v určité výši. Ani v případě ostatních nálezů 

auditu EK, která má kontrolní orgán k dispozici a která zároveň uvádíte ve svých námitkách, není uvedeno, 

jaké ustanovení ZVZ bylo porušeno, ale rovnou je uvedena konkrétní výše korekce a bod COCOF, ze kterého 

korekce vychází. Pro úplnost musím na tomto místě uvést, že v ostatních případech, na které poukazují 

závěry z auditů EK, je uvedena konkrétní korekce z toho důvodu, že příslušný bod COCOF ani jinou korekci 

neumožňuje (body 2 a 7 COCOF – 25 %), příp. je automaticky uvedena nejpřísnější možná korekce daného 
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bodu (bod 5 COCOF – 25 %). Pouze a jedině v případě požadavku na zkušenost s fondy EU není uvedena 

konkrétní korekce právě z toho důvodu, že kontrolní orgán musí přihlédnout k ostatním skutečnostem 

rozhodným pro stanovení konkrétní výše korekce. Takto postupoval i řídící (kontrolní) orgán a s ohledem na 

ostatní zjištěné skutečnosti přistoupil k nejnižší možné korekci, kterou mu daný bod COCOF umožnil. Kdyby 

kontrolní orgán postupoval jednostranně v neprospěch kontrolovaného subjektu, jak ve své námitce 

uvádíte, stanovil by automaticky nejpřísnější korekci dle bodu 6 COCOF, tedy 25 % (resp. 100 % s možností 

prominutí ve výši 75 %). 

 

K návrhu důkazu č. 4 konstatuji, že podle § 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, správní řád sice platí pro řízení podle tohoto zákona, avšak s výjimkou § 18 tohoto zákona, který 

se týká řízení o námitkách kontrolovaných osob. Tedy není možné v předmětném případě využít § 36 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kontrolní orgán předmětný důkaz nemůže 

akceptovat. Nadto je nutno uvést, že se nejedná o konkrétní důkaz, ale návrh na předložení konkrétních 

dokumentů, přičemž navržený důkaz nic nemění na povaze zjištěného pochybení, tedy že předmětný 

požadavek na stavbu financovanou s využitím fondů EU byl nepřiměřený. Vaší námitce ani návrhu důkazu č. 

4 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 48 

Kontrolní orgán je povinen se řídit zákonem (soustavou právních předpisů), nikoli „slepě" metodickými 

pokyny bez ohledu na jejich zákonnost. Takovýto postup devalvuje nejen důvěru v právní stát obecně, ale 

pro nás i, a to především, důvěru ve spravedlivé vypořádání námitek v tomto konkrétním podání. 

 

Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 121 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni 

projednává Úřad. 

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád § 57 Předběžná otázka (1) Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již 

nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán 

c) si o ní může učinit úsudek; správní orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, 

přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídá, ani o otázkách osobního stavu. 

§ 57 (3) Rozhodnutím příslušného orgánu o předběžné otázce, které je pravomocné, popřípadě předběžně 

vykonatelné, je správní orgán vázán. 

Pozn.: Dle § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole se na kontrolní metody a postupy používá zákon o státní kontrole, 

pro jehož řízení se dle jeho § 26 používá s výjimkou § 18 správní řád. 

 

V případě, kdyby v nějakém případě rozhodnul ÚOHS o předběžné otázce tak, že nebyl spáchán správní delikt, je 

tímto rozhodnutím ze zákona vázán i úřad Regionální rady regionu soudržnosti. 

Přesto, dle výše uvedeného metodický orgán ministerstva financí doporučil úřadům Regionální rady regionu 

soudržnosti mj. následující: „K procesu vypořádávání zjištění auditů: 

- argument, že VZ přezkoumal bez závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, není považován za relevantní," 

 

Citované znamená, že obecně platí vždy, například i ve výše uvedeném případě o předběžné otázce, že 

ministerstvo financí doporučuje Úřadu RRRS SV ignorovat rozhodnutí ÚOHS a například v uvedeném modelovém 

případě tvrdit, že byl spáchán správní delikt. To je ovšem doporučení k protizákonnému postupu. Příslušné úřady 

regionálních rad jsou ze zákona povinni se vzepřít tomuto doporučení k protizákonnému postupu. 
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Namísto toho ředitel Úřadu RRRS SV uvádí: „Příjemci dotací často argumentují například tím, že dotčenou veřejnou 

zakázku přezkoumal, ale nezpochybnil ÚOHS,... Tyto námitky však podle ministerstva financí nejsou vůči zmíněným 

korekcím relevantní a nebudou tedy brány v potaz," 

 

Výše uvedené tedy znamená, že ředitel Úřadu RRRS SV deklaruje, že je pro něj jediným vodítkem doporučení 

metodického orgánu a to zcela bez ohledu na zákony. Takovýto přístup je ovšem v případě rozporu mezi 

metodickým doporučením a zákonem zcela nepřijatelný a sám nezákonný. A pro město Chrastava důvodnou 

obavou, ba – velmi se obáváme, že jistotou – že soulad se zákony nebude kontrolní orgán hledat ani při 

vypořádávání našich námitek, přestože jsme z hlediska práva přesvědčeni, že řada uvedených námitek dokazuje 

naši nevinu a to, že jsme neporušili ani zákon a již vůbec ne rozpočtovou kázeň. 

 

Je více než smutným paradoxem, že kontrolní úřad, který sám deklaruje připravenost výše popsaným způsobem 

porušovat zákon, obviňuje nás z porušení toho samého zákona se sankcí v řádu desítek milionů Kč. 

 

K tomuto znovu opakuji, že kontrolní orgán nerozhoduje o spáchání správního deliktu. Pokud by měl 

v tomto případě podezření na jeho spáchání, musel by dát podnět ÚOHS. Taktéž odmítám Vaše nařčení, že 

kontrolní orgán bude Vaše námitky posuzovat bez ohledu na platnou legislativu. Kontrolní zjištění, které 

bylo identifikováno, bylo podrobně zdůvodněno jak v oznámení o výsledku kontroly, tak i v rámci 

vypořádání několika předcházejících námitek (např. námitky č. 1). Vaše přesvědčení o důvodnosti námitek 

není pro rozhodnutí o těchto námitkách relevantní, protože o relevantnosti (důvodnosti) námitek jsou 

pravděpodobně přesvědčeni všichni, kteří je podávají, jinak by je ani nepodávali, město Chrastava 

nevyjímaje. Posouzení Vašich námitek probíhá zcela s ohledem na platnou legislativu. 

 

Dále doplňuji, že kontrolní orgán je samozřejmě povinen při kontrole zjišťovat skutečný stav věci, přičemž 

ve věci posouzení postupu zadavatele veřejné zakázky je rozhodnutí ÚOHS velmi významné, avšak aby toto 

rozhodnutí ÚOHS mohlo být v rámci prováděné kontroly využito, musí být zřejmé, že ÚOHS konkrétní 

otázkou zabýval. Pro posuzování námitek je však podstatné, že ÚOHS předmětné výběrové řízení, pokud je 

mu známo, neposuzoval. Vaší námitce č. 48 nevyhovuji. 

 

Námitka č. 49 

Metodické doporučení ministerstva financí, že „argument, že v zadávacím řízení nebyly podány námitky, 

není považován za relevantní" je v rozporu se zákonem. Tento argument ze zákona relevantní je. 

 

Odůvodnění: Ministerstvo financí jako metodický orgán doporučilo mj., že „argument, že v zadávacím řízení nebyly 

podány námitky, není považován za relevantní" je v rozporu se zákonem. Ředitel Úřadu RRRS SV na základě tohoto 

sdělení oznámil, že Tyto námitky však podle ministerstva financí nejsou vůči zmíněným korekcím relevantní a 

nebudou tedy brány v potaz,"). 

 

„Zák. č.137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, § 17 Vymezení některých dalších pojmů 

a) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, 

pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

 j) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení 



 

63 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

§ 27 Otevřené řízení V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl 

zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek 

dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace. 

 

§ 43 odst. (4) Zadávací lhůta. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený podle 

odstavce 2 datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 

rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Díl 3 Posouzení a hodnocení nabídek 

§ 76 Posouzení nabídek (1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a 

požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách... Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být 

vyřazeny." 

§ 110 

Rozsah a způsob podání námitek 

(1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který 

má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem 

zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel"), zadavateli podat zdůvodněné námitky. 

(3) Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty 

pro podání nabídek. 

(7) Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu 

zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, 

jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-

li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, 

kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto 

odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně 

a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 

(9) Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k Úřadu v téže věci. 

§ 111 Postup zadavatele při přezkoumání námitek 

(1) Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli 

písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, 

uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. (5) Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 1 

nevyhověl, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu. Pokud 

zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty 

podle věty první řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu se ruší dnem zastavení 

řízení. 

 

Ani případná diskriminační podmínka, stanovená v zadávacích podmínkách, nemůže ze zákona způsobit omezení 

počtu uchazečů. Uchazečem je ze zákona kdokoli, jakýkoli dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení. A 

protože nabídku může v otevřeném řízení, které bylo v tomto případě zvoleno, podat kdokoli, může jí podat i ten, kdo 

nesplňuje některé nebo třeba i všechny podmínky v zadávacím řízení stanovené. To znamená, že počet uchazečů, 

kteří podají nabídku (v otevřeném řízení) podmínkami v zadávacím řízení ze zákona nelze omezit, zároveň ovšem 

platí, že každého uchazeče, který nesplňuje podmínky, musí zadavatel vyřadit v další fázi zadávacího řízení 

(posouzení a hodnocení nabídek). Zároveň ale ze zákona platí, že jakýkoli dodavatel, ještě předtím než se stane 

uchazečem (anebo již jako uchazeč), může podat v zadávací lhůtě nebo do 5 dnů od jejího ukončení, námitky (§ 

110, odst. 1 - „kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému 
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v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech") proti znění 

stanovených podmínek. Pokud tyto námitky zadavatel zamítne, má tento dodavatel či uchazeč právo podat návrh na 

přezkoumání úkonů zadavatele úřadu a dokud ÚOHS nerozhodne, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu. Naopak, pokud 

žádný dodavatel či uchazeč námitky nepodá, je tento dodavatel či uchazeč práva podat návrh na přezkoumání 

postupu zadavatele zbaven („§ 110, odst. 7 Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na 

přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci."). A právě toto, tento § 110 odst. 7 zákona o veřejných 

zakázkách, je stěžejním důkazem, že (z hlediska § 6 zákona o veřejných zakázkách) zadávací řízení v případě, že 

nikdo z dodavatelů či uchazečů nepodá námitky, neporušuje zásadu zákazu diskriminace a to ani v případě, 

že by některá podmínka byla diskriminační. Opačný výklad by vedl k absurdnímu závěru, že se dodavatel či uchazeč 

v zadávacím řízení, které porušuje zásady zákazu diskriminace, ze zákona proti tomuto porušení zásady zákazu 

diskriminace nesmí bránit u úřadu, který ze zákona vykonává dohled nad tímto zákonem. 

 

Jak v textu dokázáno, argument, že v zadávacím řízení nebyly podány námitky, relevantní je. Nepodání 

námitek ze zákona vylučuje možnost porušení zásad zákazu diskriminace ve smyslu § 6 zákona. 

 

K této námitce je třeba předně uvést, že v rámci vypořádání námitek nelze řešit případné rozpory 

metodických doporučení se ZVZ. Skutečnost, zda byly či nebyly podány námitky proti úkonům zadavatele, 

samozřejmě má vliv na posuzování zadávacího řízení, ale pouze nepřímý, v tom smyslu, že pokud byly 

podány námitky proti úkonům zadavatele, je třeba se zabývat jejich odůvodněností. Na druhou stranu 

skutečnost, že proti úkonům zadavatele nebyly podány námitky, nelze v žádném případě dovodit, že 

zadávací řízení proběhlo v souladu se ZVZ. K tomu je nutno rovněž uvést, že podání námitek je právem 

dodavatele, v souladu s ustanovením § 110 a násl. zákona, a nikoliv povinností. Na tomto místě dále 

odkazuji na vypořádání námitky č. 50. Této Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 50 

Konstrukce, smysl a duch zákona o veřejných zakázkách vylučuje naplnění nedodržení zákazu zásady 

diskriminace v zadávacím řízení (pokud zadavatel neuzavře smlouvu před rozhodnutím ÚOHS či neporuší 

zákon v bodě zákazu uzavření smlouvy do vyřízení námitek). 

 

Odůvodnění: 

„§ 82, odst. (1) Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 8 

§ 111, odst. (1) Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle 

stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel 

námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. 

(5) Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 1 nevyhověl, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty 

pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 

dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu. Pokud zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 1, 

platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty podle věty první řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu se ruší dnem zastavení řízení. 

§ 117 Předběžné opatření (1) Úřad může před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 

v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli 

toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení nebo 

soutěž o návrh. § 118 Nápravná opatření a neplatnost smluv (1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání 
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veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o 

návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele." 

 

Zákon o veřejných zakázkách svoji stavbou, konstrukcí, smyslem a duchem vylučuje naplnění nedodržení zákazu 

zásady diskriminace v zadávacím řízení (pokud zadavatel neuzavře smlouvu před rozhodnutím ÚOHS či neporuší 

zákon v bodě zákazu uzavření smlouvy do vyřízení námitek). 

Jak je již uvedeno v předchozí námitce, po vypsání zadávacích podmínek ve VZ má kterýkoli dodavatel, který má 

nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona (tzn. včetně 

domnělého porušení zásady diskriminace v zadávacím řízení) úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho 

právech, právo podat zadavateli zdůvodněné námitky. Nastávají tedy dvě možnosti: 

a) Námitky žádný dodavatel nepodá. To znamená de iure, že neexistuje nikdo takový, kdo by byl diskriminován, 

znamená to de iure, že nebyla porušena zásada diskriminace v zadávacím řízení. 

b) Některý dodavatel námitky podá. Po dobu vyřizování námitek ze zákona nesmí zadavatel po dobu vyřizování 

námitek uzavřít smlouvu. Co se vyřízení námitek týče, nastávají dvě možnosti: 

 

ba) Zadavatel odstraní ty podmínky v zadávacím řízení, které dodavatel považuje za porušení zákona. To znamená, 

že de iure již nejsou v zadávacím řízení podmínky, které by porušily zákaz zásady diskriminace. 

bb) Zadavatel námitky zamítne jako neopodstatněné. V tomto případě nastanou opět dvě možnosti: 

 

bba) Dodavatel, který podal neúspěšně námitky, nedá podnět ÚOHS. To znamená, že de iure uznává zamítnutí 

svých námitek resp. znamená to de iure, že zadávací řízení neporušilo zásady zákazu diskriminace. Výsledkem je, 

že de iure již nejsou v zadávacím řízení podmínky, které by porušily zákaz zásady diskriminace. 

bbb) Dodavatel, který podal neúspěšně námitky, podá podnět ÚOHS. V tomto případě nastanou dvě možnosti. 

 

bbba) Zhotovitel neuzavřel smlouvu (v případě předběžného opatření ani nemůže). Nastávají 

dvě možnosti: 

bbbaa) ÚOHS konstatuje, že postup zadavatele neovlivnil podstatně ani nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Znamená to, že de iure nejsou v zadávacím řízení podmínky, které by porušily zákaz zásady diskriminace. 

bbbab) ÚOHS konstatuje, že postup zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Úřad zruší zadávací řízení, ve kterém nebyla podepsána smlouva, toď vše. To znamená ve výsledku de iure, že se 

jede znova od počátku, není tedy za co dále trestat zadavatele. 

 

bbbb) Zhotovitel uzavřel smlouvu. Nastávají dvě možnosti: 

bbbba) ÚOHS konstatuje, že postup zadavatele neovlivnil podstatně ani nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Znamená to, že de iure nejsou v zadávacím řízení podmínky, které by porušily zákaz zásady diskriminace. 

bbbbb) ÚOHS konstatuje, že postup zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu. Zákon o zákazu zásady diskriminace byl porušen. 

 

Zákon tedy (pokud zadavatel neporuší zákon i v jiném bodě, jako je např. zákaz uzavření smlouvy po dobu 

vyřizování námitek), s jednou jedinou výjimkou vylučuje ve své skladbě a struktuře porušení § 6 v konečném 

výsledku VZ. Tou výjimkou je uzavření smlouvy po předání podnětu na ÚOHS, ještě předtím než ÚHOS rozhodne. 

Pravděpodobnost takovéhoto pochybení zákon zásadním způsobem minimalizuje. Jednak ze zákona nesmí být 

uzavřena smlouva ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek, které ze zákona musí být vyřízeny do 10 dnů, takže 
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pokud stěžovatel postupuje dostatečně rychle, má ÚHOS dostatek času vyřídit podnět v dané lhůtě a jednak 

samotný ÚOHS může vydat předběžné opatření, kterým uzavření smlouvy zakáže. Navíc žádný zadavatel, pokud 

není úplně šílený, neuzavře v době vyřizování podnětu na ÚOHS smlouvu, neboť by tím riskoval velmi citelnou 

pokutu od ÚOHS a v případě dotační akce navíc obvinění z porušení rozpočtové kázně a vrácení dotace i 

s penálem. 

 

V našem případě, nejenže nastala situace a) (námitky žádný dodavatel nepodal), ale kontrolní orgán dokonce 

předesílá, že i kdyby nastala situace bbba), tzn., že by věc řešil ÚOHS (přestože v našem případě nikdo nepodal 

námitky tím méně podnět k ÚOHS), rozhodl by v náš prospěch, že jsme nespáchali správní delikt, neboť kontrolní 

orgán tvrdí, že nebyl ovlivněn výběr nejvhodnějšího dodavatele. 

 

Závěr kontrolního orgánu je ovšem šokující a zcela proti konstrukci, smyslu a duchu zákona o veřejných zakázkách. 

Namísto jednoznačného „zákon nebyl porušen", tvrdí kontrolní orgán, „zákon byl porušen" (tvrdí to navíc až po 

několika letech, v době zadávacího řízení a ještě několik let poté měl prokazatelně též názor, že zákon porušen 

nebyl). Přestože logická stavba zákona tvrdí - ten, proti komu si nikdo nepodal námitku pro diskriminaci, ten kdo 

současně neovlivnil výběr nejvhodnějšího dodavatele, je nevinen a žádné zásady zákazu diskriminace neporušil. 

 

Nikoli město Chrastava, to neporušilo zákon o veřejných zakázkách (v paragrafu porušení zásad zákazu 

diskriminace), je to naopak kontrolní orgán, kdo svým výkladem (ač nebyly námitky, ač nebyl vliv na výběr 

nejvhodnějšího dodavatele, je město Chrastava vinno) postavilo logiku, stavbu a duch zákona na hlavu a zcela 

popřelo jeho smysl. 

 

Musím nesouhlasit s tvrzením, že „Konstrukce, smysl a duch zákona o veřejných zakázkách vylučuje 

naplnění nedodržení zákazu zásady diskriminace v zadávacím řízení“. Své tvrzení opíráte o fakt, že dle ZVZ 

má „kterýkoli dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku 

domnělého porušení zákona (tzn. včetně domnělého porušení zásady diskriminace v zadávacím řízení) 

úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, právo podat zadavateli zdůvodněné námitky“. 

Zde bych ale rád upozornil na skutečnost, že se jedná o jeho právo nikoliv povinnost. Dodavatel, který se 

uvedenou podmínkou cítí diskriminován, nemá povinnost podat námitky, které mohou být v krajním případě 

řešeny až ÚOHS. Je zcela na rozhodnutí dodavatele, zda námitky podá či nikoliv, tedy jejich nepodání 

automaticky neznamená, že se žádný z uchazečů necítí diskriminován a tedy že podmínka stanovená 

zadavatelem veřejné zakázky není diskriminační. 

 

Pokud by shora uvedené tvrzení kontrolované osoby bylo relevantní, pak byl zcela popřen smysl ustanovení 

§ 6 odst. 1 ZVZ, podle kterého je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jak vyplývá i z důvodové zprávy k ZVZ, základní 

zásady zadávacího řízení uvedené v ustanovení § 6 ZVZ vychází ze zásad vyplývajících z práva Evropských 

společenství. Tyto zásady je proto třeba interpretovat tak, jak jsou vykládány v evropském právu, mimo jiné 

ve smyslu příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. ZVZ však neobsahuje taxativní výčet 

zásad a je tedy třeba vždy přihlédnout i k jiným zásadám práva Evropských společenství, které jsou 

stanoveny zejména Smlouvou o založení Evropského společenství. Z uvedeného naopak zcela jednoznačně 

plyne, že konstrukci, smysl a duch ZVZ je nutno vykládat právě ve smyslu základních zásad dle § 6 ZVZ, 

včetně zásady zákazu diskriminace. Této námitce tak nevyhovuji. 
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Námitka č. 51 

Na rozdíl od běžných kontrol, kdy je každý jednotlivý projekt v průběhu akce ix-krát kontrolován v průběhu 

akce, kontroly ex post po vydání výše citovaného metodického doporučení jsou konány pouze selektivně. 

Chrastava začala býti kontrolována, aniž nám kdokoli sdělil, na základě jakého transparentního a 

nediskriminačního výběru byla do takovéto selektivní kontroly vybrána. 

 

Odůvodnění: Jsme názoru, že máme právo vědět, proč akce města Chrastava byla vybrána po vydání metodického 

pokynu ministerstva financí do selektivních ex post kontrol. Na základě jakého transparentního a nediskriminačního 

výběru. 

 

V tomto bodě odkazuji na vypořádání námitky č. 52, kde je vysvětleno, jakým způsobem byl Váš projekt 

kontrolován. Vaší námitce nevyhovuji. 

 

XIII. 

Administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 prokázala takové procesní vady, že je ze zákona nezákonná, 

protokol z ní je neplatný a možná i nicotný. 

 

Námitka č. 52 

Administrativní kontrola, o které byla uvedena informace v dopise RRSV č. j. 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013, 

byla provedena v rozporu se zákonem, která způsobuje její nezákonnost a v důsledku toho i nezákonnost 

navazující administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 . 

 

Odůvodnění: V oznamovacím dopise č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 bylo uvedeno: „na základě podnětu 

z administrativní kontroly bude u Vašeho projektu "RTN – Terminál Chrastava", reg. č. projektu 

CZ.1.13/1.2.00/06.00411 zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 

některých zákonů administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01." 

 

Tato administrativní kontrola, které vydala onen podnět, musela býti, obdobně jako všechny předcházející kontroly, 

vedena jako veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. U 

této kontroly nám však nebylo uvedeno ani její zahájení ani její ukončení. Přitom § 6 odst. 4 zákona o finanční 

kontrole odkazuje na zákon o státní kontrole č. 552/1991 Sb., který uvádí ve svém § 12 odst. 2, písm. a) explicitně, 

že „Kontrolní pracovníci jsou dále povinni a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly" a ukončení této 

administrativní kontroly protokolem resp. oznámením o výsledku administrativní kontroly. 

 

Přesto jsme byli nuceni v rámci této administrativní kontroly předložit dokumenty, citace: „V této souvislosti Vás 

žádám o zajištění Vaší součinnosti ve smyslu čl. 15.1 Smlouvy, kde se příjemce zavazuje poskytnout kontrolním 

orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a podat informace související s projektem. Dovoluji si 

Vás upozornit, že nesplnění povinností uvedených v čl. 15.1 Smlouvy může být důvodem k odstoupení 

poskytovatele od Smlouvy v dle čl. 18.4 Smlouvy. 

Z důvodu kontroly Vašeho projektu Vás žádám o předložení níže uvedených dokumentů (originálů/ kopií) a informací 

na Územní odbor realizace programu v Liberci v termínu do 6. 8. 2013: 

1) Výpis ze zvláštního účtu projektu č. 4200171128/6800, ze kterého bude patrné připsání částky dotace z I., II. a III. 

žádosti o platbu." 
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Zdůrazňujeme přitom, že se v žádném případě ještě nejednalo o administrativní kontrolu č. LB/0411/EP/A/PRK/01, 

neboť o té bylo oznámeno v tomto dopise jenom to, že zahájena bude, nikoli tedy, že by již zahájena byla či je právě 

oznamovacím dopisem zahajována. 

 

Vzhledem k tomu, že ústavní zákon č. 2/1993 „Listina základních práv a svobod" ve svém čl. 2 odst. 2 výslovně 

ukládá, že „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví.", byla tato administrativní kontrola nejen nezákonná sama o sobě, ale způsobila i nezákonnost následné 

administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01, neboť ta vycházela mj. i z dokumentů při této nezákonné kontrole 

vyžádaných a především pak (dle tvrzení uvedeného v písemnosti RRSV č. j. 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013) vydala 

samotný podnět ke kontrole č. LB/0411/EP/A/PRK/01 . 

 

Pro úplnost pak uvádíme, že v oznámení o výsledku administrativní kontrole č. LB/0411/EP/A/PRK/01 se uvádí 

(v přímém rozporu s oznámením v dopise č. j. 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 těmi samými osobami) cosi o podnětu 

z manažerské kontroly. Zde zdůrazňujeme, že ani zákon ani příručka ROP SV „Kontrolní postupy" pojem 

manažerská kontrola vůbec nezná. Dále pak to, že materiály od nás vyžadované v dopise č. j. 9024/2013 ze dne 30. 

7. 2013, od nás jinak, než v rámci administrativní kontroly, vyžadovány býti nemohly. Tzn., v žádném případě od nás 

nemohly býti vyžadovány v rámci jakési manažerské kontroly. 

 

K této námitce uvádím, že Oznamovací dopis č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 odkazoval na 

provedenou administrativní kontrolu, kterou byla myšlena manažerská kontrola prováděná vedoucími 

odborů v rámci řídící kontroly (součást vnitřního kontrolního systému). Jedná se o průběžně vykonávanou 

kontrolu a o jejím průběhu není příjemce informován. Předmětem ověřování jsou především rizikové oblasti, 

mezi které patří i zjištění provedených kontrol a auditů. Řídící orgán je povinen prověřovat rizikové oblasti, 

které vycházejí ze zjištění externích kontrolních orgánů, v tomto případě z auditů EK. V rámci manažerské 

kontroly od Vás nebyly vyžadovány žádné materiály ani doklady. Doklady byly od Vás vyžádány v souladu 

s oznamovacím dopisem č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013, kterým bylo oznámeno zahájení 

administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01, která probíhá dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dle § 8a a následně v režimu řídící kontroly 

popsané v Hlavě II v rámci čtvrté části (vnitřní kontrolní systém) tohoto zákona, s tím, že samotný proces 

administrativní kontroly je popsán vnitřní dokumentací ROP SV. Vaší námitce č. 52 tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 53 

Administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 byla zahájena nezákonným způsobem, což způsobuje 

samo o sobě nezákonnost a z toho plynoucí neplatnost celé kontroly. 

 

Odůvodnění: Ústavní zákon č. 2/1993 „Listina základních práv a svobod" ve svém čl. 2 odst. 2 výslovně ukládá, že 

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." 

 

Jak již bylo výše uvedeno, § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole odkazuje na zákon o státní kontrole zák. č. 

552/1991 Sb., který uvádí ve svém § 12 odst. 2, písm. a) explicitně, že 

„Kontrolní pracovníci jsou dále povinni a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření 

k provedení kontroly,". 

 



 

69 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  

tel.: +420 488 577 873 

b.machaty@rada-severovychod.cz 

Tato zákonná povinnost („oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly") kontrolujícího orgánu nebyla 

v oznamovacím dopise č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 splněna, neboť zde bylo uvedeno: 

„na základě podnětu z administrativní kontroly bude u Vašeho projektu "RTN –Terminál Chrastava", reg. č. projektu 

CZ.1.13/1.2.00/06.00411 zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 

některých zákonů administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01." 

 

Zákon však explicitně uvádí povinnost oznámit zahájení, což znamená oznámení o tom, že se kontrola buďto 

zahajuje nebo že bude zahájena v budoucnu tehdy a tehdy. V žádném případě neumožňuje oznámit jen to, že bude 

zahájena obecně, tzn. v budoucnosti nijak nedefinované (tzn. v časovém rozmezí do nekonečna). Kdy konkrétně 

tato kontrola zahájena bude, nám tak v rozporu se zákonem nebylo před zahájením nebo v okamžiku zahájení 

oznámeno. 

 

V oznámení o výsledku administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 ze dne 4. 10. 2013 č. j.: RRSV 11080/2013 

je uvedeno, že tato kontrola byla zahájena dne 30. 7. 2013. Oznamovací dopis č. j. 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 

však nejenže toto konkrétní datum neoznámil, jak namítáme výše, ale dokonce ho přímo vylučuje, neboť byl právě 

tento den oznamovací dopis č. j. 9024/2013 vyhotoven a zaslán. Údaj „bude" v oznámení, které je datováno dnem 

(nikoli hodinou) vylučuje jako čas budoucí tento den samotný. Jako podpůrný argument pro toto naše tvrzení se 

odkazujeme též na § 40 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

K této Vaší námitce musím uvést, že probíhající kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 je administrativní 

kontrolou zahájenou s odkazem na článek 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu s národní 

legislativou se jedná o kontrolu prováděnou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, dle § 8a a následně v režimu řídící kontroly popsané v Hlavě II v rámci 

čtvrté části (vnitřní kontrolní systém) tohoto zákona, s tím, že samotný proces administrativní kontroly je 

popsán vnitřní dokumentací ROP SV. V žádném případě se nejedná o veřejnosprávní kontrolu na místě 

(v terminologii ROP SV tzv. fyzickou kontrolu), pro kterou platí pravidla uvedená v § 13 zákona o finanční 

kontrole a příslušná ustanovení zákona o státní kontrole. Z tohoto důvodu jsou pro tento typ kontroly 

ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nerelevantní. Proto nebylo městu Chrastava předáno 

pověření ke kontrole a nebyl stanoven přesný datum a čas zahájení kontroly. Tento postup by byl dodržen 

pouze v případě veřejnosprávní (fyzické) kontroly na místě. Oznámení veřejnosprávní (administrativní) 

kontroly bylo provedeno zcela v souladu s platnou metodikou ROP SV a Vaší námitce tedy nevyhovuji.  

 

Námitka č. 54 

U administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 nebylo předloženo pověření k provedení kontroly, což 

způsobuje samo o sobě nezákonnost a z toho plynoucí neplatnost celé kontroly. 

 

Odůvodnění: Ústavní zákon č. 2/1993 „Listina základních práv a svobod" ve svém čl. 2 odst. 2 výslovně ukládá, že 

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." 

 

Jak již bylo výše uvedeno, § 6 odst. 4 zákona o finanční kontrole odkazuje na zákon o státní kontrole zák. č. 

552/1991 Sb., který uvádí ve svém § 12 odst. 2, písm. a) explicitně, že „Kontrolní pracovníci jsou dále povinni a) 

oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly předložit pověření k provedení kontroly". 
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Tato zákonná povinnost („předložit pověření k provedení kontroly") nebyla v oznamovacím dopise č. j.: RRSV 

9024/2013 ze dne 30. 7. 2013, ani nijak jinak, splněna. 

 

Je pravdou, že v dopise č. j.: RRSV 9721/2013 ze dne 26. 8. 2013 je uvedeno: „V návaznosti na výše uvedené bych 

Vás rád ujistil, že pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Územního odboru realizace 

programu – Liberec provedou v rámci kontroly zahájené oznamovacím dopisem ze dne 30. 7. 2013 řádné prošetření 

postupu města Chrastava při zadání veřejné zakázky „RTN - Terminál Chrastava", nicméně ze zákona je 

jednoznačné, že se pověření musí předkládat při zahájení kontroly (tzn., muselo by se předložit 30. 7. 2013) a navíc 

ani citovaný dopis ze dne 26. 8. 2013 žádné pověření neobsahuje. Pověření k provedení této kontroly nám nebylo 

předloženo dosud. 

 

Jak již bylo uvedeno ve vysvětlení k námitce č. 53, kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 je administrativní 

kontrolou zahájenou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, dle § 8a a následně v režimu řídící kontroly popsané v Hlavě II v rámci čtvrté části (vnitřní kontrolní 

systém) tohoto zákona, s tím, že samotný proces administrativní kontroly je popsán vnitřní dokumentací 

ROP SV. Nejedná se tedy o veřejnosprávní kontrolu na místě, která je zahajována předáním pověření 

k provedení kontroly. Znovu musím uvést, že kontrolní pracovníci postupovali zcela v souladu s platnou 

metodikou ROP SV, kdy ex-post administrativní kontrolu zahájili prostřednictvím oznamovacího dopisu č. j. 

RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013. Vaší námitce tak nevyhovuji.   

 

Námitka č. 55 

U administrativní kontroly č. LB/0411/EP/A/PRK/01 došlo k dalším nezákonnostem v potupu kontrolního 

orgánu, které dle našeho právního názoru také činí celou kontrolu nezákonnou a neplatnou. 

 

Odůvodnění: 

Město Chrastava obdrželo oznamovací dopis č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013, kde bylo uvedeno: „na 

základě podnětu z administrativní kontroly bude u Vašeho projektu "RTN - Terminál Chrastava", reg. č. projektu 

CZ.1.13/1.2.00/06.00411 zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 

některých zákonů administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01." 

 

V reakci na toto oznámení jsme mj. podali do Hradce Králové na RRRS SV dne 15. 8. 2013 rukou ředitele úřadu Ing. 

Zdeňka Vašáka podání pod č. j. VED/3119/2013/mc, kde jsme uvedli 9 námitek. 

 

Úřad RRRS SV nám ústy pana ředitele odpověděl písemností pod č. j.: RRSV 9721/2013 dne 26. 8. 2013 s tím, že 

se vypořádal pouze s námitkami č. 1, č. 2 a č. 6 (přičemž v této námitce nehodnotíme, zda toto vypořádání 

s námitkami č. 1, č. 2 a č. 6 z předmětného podání bylo dle našeho názoru správné a úplné) s tím, že odkázal na to, 

že se s námitkami č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9 vypořádá ÚRRRS SV - ÚORP - Liberec v rámci kontroly zahájené 

oznamovacím dopisem dne 30. 7. 2013. 

 

„V návaznosti na výše uvedené bych Vás rád ujistil, že pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod, Územního odboru realizace programu – Liberec provedou v rámci kontroly zahájené oznamovacím 

dopisem ze dne 30. 7. 2013 řádné prošetření postupu města Chrastava při zadání veřejné zakázky „RTN - Terminál 

Chrastava" na stavební práce včetně prověření všech skutečností uvedených ve Vašich dopisech, č. j. 

VED/2934/2013/mc ze dne 31. 7. 2013, č. j. VED/2953/2013/mc ze dne 2. 8. 2013 a č. j. VED/3119/2013/mc ze dne 
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15. 8. 2013 (námitky č. 3 - 5 a 7 - 9). Následně budete písemně vyrozuměn o výsledku kontroly, přičemž v souladu 

s podmínkami ROP SV se budete moci k závěrům předmětné kontroly vyjádřit ve lhůtě 5 dnů." 

Jak dokazuje zápis z administrativní kontroly ex-post, kontroloři se námitkami č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9 z naší 

písemnosti pod č. j. VED/3119/2013/mc ze dne 15. 8. 2013 a vůbec celou písemností jako takovou vůbec nezabývali 

a zcela ji ignorovali (včetně nařízení uvedeného v písemnosti ředitele úřadu Ing. Vašáka na prověření těchto 

námitek). Tím dle našeho právního názoru zcela jednoznačně porušili zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, § 12 

odst. „(2) Kontrolní pracovníci jsou dále povinni: b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob" a 

zákon č. 500/2004, správní řád, § 36 „(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit 

jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou 

účastníci činit své návrhy. (2) Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim 

správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. (3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před 

vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal." 

 

Shrnujeme, že zákony jasně stanovují, že ještě před vydáním protokolu o kontrole má kontrolovaná strana právo se 

vyjadřovat, namítat a navrhovat a kontrolní orgán má povinnost se s těmito vyjádřeními, námitkami a návrhy 

vypořádat. 

 

Výše uvedené dokazuje porušení zákonnosti ze strany pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod, Územního odboru realizace programu – Liberec, kteří v rozporu se zákonem naše námitky č. 3, 4, 5, 

7, 8 a 9 uvedené v písemnosti č. j. VED/3119/2013/mc ze dne 15. 8. 2013 v průběhu řízení zcela ignorovali a navíc 

nám nedali jinou možnost se před ukončením kontroly (tj. ještě před zhotovením zápisu z kontroly a oznámením o 

výsledku kontroly), jakkoli vyjádřit. 

 

Zdokumentované nezákonnosti v postupu kontrolního orgánu v této námitce dle našeho názoru činí také celou 

kontrolu nezákonnou a neplatnou. 

 

K této námitce uvádím, že v oznamovacím dopise č. j.: RRSV 9024/2013 ze dne 30. 7. 2013 nebyl uveden 

konkrétní důvod (financování stavby s využitím fondů EU) zahájení kontroly. Tento důvod Vám byl sdělen 

ústně na jednání na ÚORP LB (v zájmu maximální otevřenosti a možnosti zejména pro Vás jako pro příjemce 

dotace mít dostatek času na přípravu Vaší reakce a „obhajoby“, nehledě na skutečnost, že toto osobní 

setkání bylo iniciováno pracovníky ÚORP LB) s tím, že po doručení oznámení o výsledku kontroly budete 

mít právo podat v této věci námitky. Aniž by Vám byly v průběhu kontroly písemně sděleny všechny zjištěné 

skutečnosti a závěry z kontroly (která stále probíhala a řídící orgán posuzoval a zjišťoval co největší rozsah 

relevantních informací), město Chrastava již podávalo vyjádření a námitky, aniž by znalo konečný výsledek 

kontroly. Přesto se kontrolní orgán podrobně zabýval veškerými Vašimi vyjádřeními a návrhy a zohlednil je 

při stanovení výsledku kontroly. 

 

Shodně jako v rámci vypořádání námitky č. 42 zároveň konstatuji, že předmětná kontrola není správním 

řízením dle správního řádu, jak vyplývá i z definice správního řízení uvedené v ustanovení § 9 správního 

řádu, které stanoví, že “správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž 

se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se 

v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“ 
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Účelem kontroly podle zákona o státní kontrole však není přímé zajištění nápravy nedostatku ukládáním 

nápravných opatření nebo sankcí, ale „kontrolní činnost zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými 

prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo 

uložených na základě těchto předpisů“. Prakticky se tedy jedná pouze o zjištění a vyhodnocení případných 

nedostatků s tím, že nápravu lze poté sjednat v příslušném správním řízení, resp. v předmětném případě  

v řízení dle daňového řádu. Samotné provádění kontroly tak není řízením ve smyslu správního řádu, a na 

výkon kontrolní činnosti se tedy správní řád nepoužije. Zákon o státní kontrole sám upravuje procesní 

náležitosti výkonu kontroly, řeší všechna vzájemná procesní práva a povinnosti kontrolované a kontrolující 

osoby. Vaší námitce tak nevyhovuji.  

 

Námitka č. 56 

Protokol Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 (včetně přílohy Zápis 

z administrativní kontroly ex-post) ze dne 4. 10. 2013 byl podepsán jinou osobou, než některou z těch, které 

byly uvedeny. Tyto vady dle našeho názoru způsobují nejen nezákonnost a z toho plynoucí neplatnost, ale 

dokonce nicotnost celého protokolu. 

 

Odůvodnění: 

„Zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole § 15 odst. (2): V protokole se uvádí označení kontrolního orgánu a 

kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, 

předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. 

Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili." 

 

Protokol Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 ze dne 4. 10. 2013 (administrativní 

kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01) byl zakončen uvedením jména a příjmení vedoucího ÚORP Bořek Machatý (bez 

podpisu). Příloha k tomuto protokolu „Zápis z administrativní kontroly LB/0411/EP/A/PRK/01" pak pod textem 

„Kontroloval (jméno, příjmení a podpis)" má uvedena jména a příjmení Ing. Štěpánka Kohoutová a Ing. Jakub Anděl 

(bez podpisů). Protokol, který nám byl zaslán datovou schránkou včetně přílohy, byl však podepsán datovou 

schránkou Mgr. Petrou Vokurkovou. Tento rozpor je dle našeho právního názoru nezákonností (viz výše citovaný § 

15, odst. 2, zák. č. 552/1991 Sb.), neboť protokol není podepsán kontrolními pracovníky, kteří se kontroly zúčastnili, 

a naopak je podepsán pracovnicí, která se nejen kontroly nezúčastnila, ale není ani dle údajů na http://www.rada-

severovychod.cz/liberecky-kraj vůbec kontrolní pracovnicí (je „koordinátorkou činností na Úseku administrace"). 

 

K Vaší námitce č. 56 uvádím, že probíhající kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01 je veřejnosprávní kontrolou 

administrativní a nikoliv veřejnosprávní kontrolou na místě (viz vypořádání námitky č. 53). Výstupem 

kontroly tak nebyl protokol (se kterým je kontrolovaná osoba v souladu s § 16 zákona o státní kontrole 

seznámena osobně a následně je kontrolované osobě předán, nikoliv zaslán), ale Oznámení o výsledku 

kontroly, ke kterému byla v souladu s metodikou ROP SV připojena příloha v podobě Zápisu 

z administrativní kontroly. Tento zápis však byl k danému dokumentu připojen pouze ve formě souboru doc., 

tedy bez podpisů členů kontrolní skupiny. Originál uvedeného dokumentu je samozřejmě členy kontrolní 

skupiny podepsán. Mgr. Petra Vokurková sice není kontrolní pracovnicí, ale je pověřeným zástupcem 

vedoucího odboru pana Bořka Machatého, takže je oprávněna podepisovat dokumenty v době jeho 

nepřítomnosti. Vaší námitce tak nevyhovuji. 

 

Námitka č. 57 

http://www.rada-severovychod.cz/liberecky-kraj
http://www.rada-severovychod.cz/liberecky-kraj
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Protokol Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 byl datovou schránkou 

podepsán tak, že se domníváme, že mohlo dojít k porušení zákona č. 40/2009 Sb. § 348 odst. 1, což by dle 

našeho názoru automaticky znamenalo, že je celý protokol nicotný. 

 

Odůvodnění: 

Protokol Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 byl datovou schránkou podepsán tak, 

že se domníváme, že měl vzbudit dojem, že je podepsán panem Bořkem Machatým (ředitelem ÚOŘP), ale přitom 

byl podepsán jinou osobou a to Mgr. Petrou Vokurkovou a mohlo tak dojít z její strany k porušení zákona č. 40/2009 

Sb. § 348 odst. 1, což by dle našeho názoru automaticky znamenalo, že je celý protokol nicotný. 

 

 

 

Důkazy k námitkám číslo 56 a 57: Skeny stěžejních částí protokolu: 

Elektronický podpis - 4.10.2013 Certifikát autora podpisu : 

Jméno : Mgr. Petra Vokurková J-> 

Vyda!: I CA - Qualified Čerti. 

Platnost do : 20 5.2014 IrznOStl 

 

 
 

Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte 

právo podat písemné a zdůvodněné námitky, a to v prodloužené lhůtě třiceti kalendářních dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení, na adresu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod, Masarykova 542/18,490 01 Liberec. 
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S pozdravem 

 

Bořek Machatý vedoucí ÚORP Liberec 

 

 

Podnět správnímu orgánu k prohlášení nicotnosti:  

V souladu s § 78 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů podáváme podnět 

k prohlášení nicotnosti protokolu Oznámení o výsledku administrativní kontroly č. j. RRSV 11080/2013 ze dne 4. 10. 

2013 (administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01), neboť byl elektronicky podepsán jinou osobou, než byly 

osoby uvedené v písemnosti a zároveň osoba, která tento protokol elektronicky podepsala, nebyla k vydání takovéto 

písemnosti z titulu své funkce oprávněná. 

 

Jak je uvedeno ve vypořádání námitky č. 56, Mgr. Petra Vokurková je pověřenou zástupkyní vedoucího 

odboru pana Bořka Machatého, takže je oprávněna podepisovat dokumenty v době jeho nepřítomnosti. 

Proto je na uvedeném Oznámení elektronický podpis Mgr. Petry Vokurkové, což je zcela v souladu 

s vnitřními předpisy ROP SV. Rozhodně tak nedošlo k naplnění § 348 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. 

 

K Vašemu podnětu k prohlášení nicotnosti musím uvést, že v souladu s vypořádáním námitky č. 53 není 

probíhající administrativní kontrola kontrolou na místě ve smyslu § 13 zákona o finanční kontrole a 

oznámení o výsledku administrativní kontroly není rozhodnutím ve smyslu správního řádu. Vaší námitce  

č. 57 tak nevyhovuji.   

 

Ve dnech 11. 12. 2013, 27. 1. 2014 a 3. 2. 2014 bylo prostřednictvím Vašich dopisů č. j. VED/5005/2013/mc, č. 

j. VED/252/2014/mc, č. j. VED/345/2014/mc a č. j. VED/346/2014/mc na ÚORP Liberec doručeno dalších osm 

námitek (č. 58-65) a pět návrhů důkazů (č. 5-9). S ohledem na skutečnost, že lhůta k podání námitek uplynula 

dnem 3. 11. 2013 a Vaše podání jsou ze dne 11. 12. 2013, 27. 1. 2014 a 3. 2. 2014, Vámi dodatečně podané 

námitky zamítám. V souvislosti s Vámi navrženými důkazy Vás odkazuji na své stanovisko v rámci námitek 

č. 10, 15, 22 a 47, u kterých byly důkazy navrženy. 

 

 
Příjemci byla stanovena lhůta pro podání námitek proti výsledku administrativní kontroly,  
nejpozději do termínu: 30 kalendářních dní o d  doručení 

Datum odeslání a číslo jednací Oznámení o výsledku administrativní kontroly příjemci: RRSV  
11080/2013  
Datum: 4.10. 2013 Kontroloval (jméno, příjmení a podpis):  

 1. Ing. Štěpánka Kohoutová  

 2. Ing. Jakub Anděl  

 

Příloha: 
Zápis z administrativní kontroly LB/0411/EP/A/PRK/01 

*) nehodící škrtněte 
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S ohledem na vypořádání jednotlivých námitek musím tímto potvrdit závěry provedené kontroly a Vaše 

námitky zamítám. 

 

Poučení:  

Proti tomuto vyřízení námitek již není odvolání.         

………………………………. 

                           Bořek Machatý 

 Vedoucí ÚORP Liberec 
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