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Anotace 

V předloţené práci je nastíněna problematika zadávání veřejných zakázek  

dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a aplikace zákona v praxi v souvislosti 

s obnovou poškozeného území na Mostecku. V první části je uveden vývoj a současný stav 

legislativy, jsou vysvětleny základní pojmy, je charakterizováno dělení a způsoby zadávání 

veřejných zakázek vč. moţností jejich hodnocení. Následně je porovnáno zadávání 

veřejných zakázek statutárním městem Most a Ministerstvem financí České republiky  

vč. zmínění konkrétního případu veřejné zakázky z praxe. V další části jsou představeny 

stavební projekty na Mostecku financované z tzv. „15-ti ekomiliard“ v rámci obnovy 

těţbou poškozeného území. Na závěr práce je zařazeno doporučení a zhodnocení zadávání 

veřejných zakázek v souvislosti s tématem korupce a v souvislosti s obnovou těţbou 

poškozeného území financovaného z programu k řešení ekologických škod z tzv. „15-ti 

ekomiliard“. 

 

Klíčová slova: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ekologická škoda,  

15 ekomiliard, město Most, Ministerstvo financí České republiky 

 

 

Summary 

The presented bachelor thesis deals with the problems of public procurement  

in accordance with Act No. 137/2006 Coll. about public procurement and application  

of the law in practice in connection with the regeneration of the damaged areas around  

the city Most territory. The first section is devoted to the development and current state 

legislation, explains the underlying basic concepts and further there are described possible 

methods and division of the public procurement practices, including options for their 

evaluation. Thereafter there is a public procurement of the City of Most compared  

to public procurement of Ministry of Finance of the Czech Republic incl. presentation  

of particular case of public procurement practices. Further section refers to construction 

projects carried out around the Most area, which are financed by so-called "15-ekomiliard" 

in the frame of regeneration of the damaged areas affected by coalmining. In conclusion 

the thesis includes recommendations and evaluation of public procurement in connection 

with the theme of corruption and in connection with the regeneration of areas demaged  

by coal mining financed by the programme for solving ecological damages using  

the so-called "15 eco-billions". 

 

Keywords: Act No. 137/2006 Coll., public procurement, environmental damage,  

15 ekomiliard, the City of Most, Czech Ministry of Finance 
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Úvod 

Zadávání veřejných zakázek je citlivě vnímáno, jak u odborné, tak i široké 

veřejnosti. Kaţdému záleţí na tom, jak je s veřejnými prostředky vybraných 

prostřednictvím daňového systému dále naloţeno. Veřejné zakázky mají v ekonomické 

oblasti nezastupitelnou úlohu. Při realizace veřejných zakázek dochází ke střetu sektoru 

veřejného a sektoru soukromého. Dalším důleţitým hlediskem je hledisko ekonomické, 

které sleduje dodrţování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaloţených 

prostředků. Od oznámení veřejné zakázky po uzavření smluvního vztahu s vybraným 

dodavatelem aţ po překontrolování, zda realizací veřejné zakázky bylo dosaţeno 

uspokojení veřejné potřeby. Jen v takovém případě nebude docházet k plýtvání 

veřejnými prostředky. 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zadávání veřejných zakázek  

dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a aplikací zákona v praxi. Dále se budu 

ve své práci zabývat obnovou těţbou poškozeného území na Mostecku prostřednictvím 

stavebních projektů financovaných z tzv. „15-ti ekomiliard“.  

Nastíním současný stav a vývoj legislativy k zadávání veřejných zakázek. Uvedu 

orgány České republiky v oblasti veřejných zakázek a vysvětluji základní pojmy. Práce 

charakterizuje dělení, způsoby zadávání a moţnosti hodnocení veřejných zakázek.  

Hlavním cílem práce je porovnání zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Most a Ministerstvem financí České republiky vč. zmínění konkrétního případu veřejné 

zakázky z praxe, tj. realizace stavby „Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, 

stezky pro bruslaře a cesty pro pěší, na území statutárního města Mostu“. Analyzuji 

program k řešení ekologických škod a stavební projekty na Mostecku financované  

z tzv. „15-ti ekomiliard“ v rámci obnovy těţbou poškozeného území. V této kapitole je 

také zmíněno další moţné řešení ekologických závazků státu.  

Na závěr bakalářské práce je zařazeno doporučení a zhodnocení zadávání veřejných 

zakázek v souvislosti s tématem korupce a v souvislosti s obnovou těţbou poškozeného 

území financovaného z programu k řešení ekologických škod z tzv. „15-ti ekomiliard“. 
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1 Legislativa a základní pojmy 

1.1 Legislativa 

Se vstupem do Evropské unie musela Česká republika vytvořit novou právní 

úpravu pro zadávání veřejných zakázek. Byl vytvořen zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách, s účinností od 1. 5. 2004. Díky tomuto zákonu mohla Česká republika začít 

čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Tento zákon byl následně nahrazen lépe 

propracovaným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách) s účinností od 1. 7. 2006. Se zákonem  

o veřejných zakázkách vstoupil také v platnost dlouho očekávaný zákon č. 139/2006 Sb.,  

o koncesních smlouvách a koncesních řízeních (dále jen koncesní zákon). Hlavní principy 

právní úpravy veřejných zakázek a koncesí, tedy principy transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace, vycházejí ze Smlouvy o zaloţení Evropského 

společenství a z evropských zadávacích směrnic. Cílem právní úpravy veřejných 

zakázek a koncesí je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání  

s veřejnými prostředky. Tohoto cíle je dosahováno především vytvářením podmínek 

pro to, aby smlouvy hrazené z veřejných prostředků byly zadavateli uzavírány  

při zajištění hospodářské soutěţe a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Účelem 

zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona je komplexně upravit oblast 

veřejného zadávání v České republice v návaznosti na legislativní předpisy práva 

Evropské unie v této oblasti, zejména zajištění transpozice směrnic 2004/17/ES  

a 2004/18/ES do českého právního řádu. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní 

zákon by měly přispět k větší právní jistotě zadavatelů i dodavatelů. Mezi další cíle 

zákona o veřejných zakázkách patří: podpora rozvoje konkurenčního prostředí, výběr 

nejlepší nabídky, zamezení nečestné soutěţe, úplatků, jiným korupčním praktikám  

a zvýhodňování určitých subjektů, zajištění veřejné kontroly, zabezpečení nápravy  

a moţnost pouţití sankcí při porušení zákona. Zákon o veřejných zakázkách tedy upravuje 

postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěţ o návrh, dohled nad dodrţováním tohoto 

zákona a podmínky vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných 

dodavatelů.[8] 

Platný zákon o veřejných zakázkách byl za svou krátkou dobu platnosti sedmkrát 

novelizován. Nejaktuálnější novelou je zákon č. 417/2009 Sb., kdy první a druhá část 

zákona nabyla účinnosti 1. 1. 2010. Účinnost třetí a čtvrté části začne platit dnem 

vyhlášení, předpoklad je druhá polovina roku 2010. Nejvýznamnější změny poslední 

novely o veřejných zakázkách č. 417/2009 Sb. jsou: Základní kvalifikační předpoklady  

se rozšiřují o skutečnost, ţe dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek. Předloţení dalších dodatečných informací či dokladů prokazující 

splnění kvalifikace není nadále vyloučeno ani v případě, ţe splnění některé části 

kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Uzná-li zadavatel za vhodné, můţe 

nechat doplnit dodavatele chybějící kvalifikaci v libovolném rozsahu. Z pohledu 

dodavatele se i nadále jedná pouze o moţnost závisející na vůli zadavatele, nikoli o právo 

dodavatele. Ruší se povinnost dodavatele předkládat prohlášení o vázanosti nabídkou. 
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Komise můţe, avšak nemusí, při otevírání obálek sdělit účastníkům nabídkovou cenu. 

Nově je stanovena lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, které musejí být 

doručeny zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 

poté, co námitkám nevyhověl, můţe ve lhůtě pro podání návrhu zrušit zadávací řízení. 

Dosud to nesměl udělat po dobu 45 dnů od doručení námitek dodavatele. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěţe (dále jen ÚOHS) je kompetentní k přezkoumávání postupu zadavatele 

při soutěţi o návrh. K ÚOHS lze podat návrh proti uzavření smlouvy bez předchozího 

uveřejnění zadávacího řízení (do 30 dnů od uveřejnění oznámení o uzavření takové 

smlouvy, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření). Kauci k návrhu lze sloţit rovněţ  

v dodatečné lhůtě stanovené ÚOHS. ÚOHS můţe uloţit zákaz plnění smlouvy v případě,  

ţe se zadavatel dopustí určitého správního deliktu. Správním deliktem zadavatele je nadále 

rovněţ odmítnutí námitek, aniţ pro to byly splněny podmínky, a postup při vyřizování 

námitek v rozporu se zákonem - sankce můţe být aţ do 10 milionů Kč. Správním deliktem 

dodavatele je uvedení nepravdivých informací či dokladů při prokazování kvalifikace – 

sankcí je rovněţ pokuta do 10 milionů Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let 

(platí i pro veřejné zakázky malého rozsahu). Nově je zřízen rejstřík osob se zákazem 

plnění veřejných zakázek, vede jej Ministerstvo pro místní rozvoj.[3]  

1.2 Orgány České republiky v oblasti veřejných zakázek 

Ministerstvo pro místní rozvoj provádí metodické řízení procesu zadávání 

veřejných zakázek a podílí se na přípravě souvisejících právních norem a dále provozuje 

„Informační systém o veřejných zakázkách“. Dohled nad veřejnými zakázkami v České 

republice vykonává jiţ od roku 1995 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, který 

uveřejňuje sbírku svých rozhodnutí a dále výkladová stanoviska. Dalšími orgány v oblasti 

veřejných zakázek jsou Krajský soud v Brně, Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší správní 

soud a Nejvyšší kontrolní úřad.[5] 

1.3 Základní pojmy 

Veřejná zakázka je definována jako zakázka realizovaná vţdy na základě písemné 

smlouvy s jedním nebo více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné (i nepeněţitou 

formou) poskytnutí dodávek, sluţeb nebo provedení stavebních prací. Z hlediska 

ekonomického chápání lze pojem veřejné zakázky vyloţit jako účelné vynaloţení 

prostředků, kterým hodlá zadavatel dosáhnout nejrůznějších ekonomicko-sociálních 

cílů, ať uţ společensky prospěšných nebo zajištujících optimální chod orgánů veřejné 

sféry.[1] 

Veřejnou zakázkou na dodávky je pořízení zboţí formou koupě, koupě zboţí  

na splátky, nájmu zboţí nebo nájmu zboţí s následnou koupí  (leasing).  

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací, 

týkající se činností uvedených v příloze zákona o veřejných zakázkách č. 3, např. výstavba 

nových objektů, demolice budov, průzkumné vrtné a hloubící práce, výstavba pozemních  

a inţenýrských staveb, výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení, 

výstavby vodních děl, pronájem stavebních strojů aj.  

http://www.isvz.cz/isvz/VZ/VestnikZakazPlneniVZ.aspx
http://www.isvz.cz/isvz/VZ/VestnikZakazPlneniVZ.aspx
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Veřejnou zakázkou na sluţby je zakázka, která není veřejnou zakázkou  

na dodávky nebo není veřejnou zakázkou na stavební práce. V příloze č. 1 zákona  

o veřejných zakázkách je uveden seznam sluţeb, které podléhají uveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie. U sluţeb uvedených v příloze č. 2 platí povinnost uveřejnění pouze 

na národní úrovni na centrální adrese (ISVZ-US).[2] 

Zásada transparentnosti znamená, ţe jakákoli zakázka musí být vţdy zadána  

co nejvíce průhledným způsobem umoţňujícím zpětnou kontrolu celého postupu 

pouţitého v zadávacím řízení, tedy moţnost kontroly průběhu veřejné zakázky. Naplněním 

této zásady je např. povinnost pořizovat o všech úkonech učiněných v průběhu veřejné 

zakázky písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, umoţňujícím nezávislý 

přezkum úkonů zadavatele, povinnost jasně a v dostatečném předstihu vymezit kritéria, 

dle kterých budou nabídky dodavatelů hodnoceny, a povinnost opatřovat všechna 

učiněná rozhodnutí řádným a dostatečným odůvodněním. 

Zásada rovného zacházení předepisuje kaţdému zadavateli v průběhu zadávání 

veřejné zakázky povinnost přistupovat zcela stejným způsobem ke všem potenciálním 

dodavatelům. Zadavatel nesmí nikoho zvýhodňovat ani znevýhodňovat, musí všem 

podávat stejné informace a předem přesně definovat a zveřejňovat veškeré podmínky 

zadávacího řízení, např. o průběhu hodnocení apod. 

Zásada zákazu diskriminace znamená, ţe v průběhu veřejné zakázky je zadavatel 

povinen postupovat vţdy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci ţádného  

z dodavatelů. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné 

podmínky účasti v řízení, které musí jednak umoţnit výběr nejvhodnějšího uchazeče  

a jednak nesmí uzavřít přístup jinému dodavateli do řízení z důvodů, které např. 

nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky. Zásadu zákazu diskriminace je třeba důsledně 

uplatňovat nejen ve vztahu k dodavatelům se sídlem, místem podnikání či bydlištěm  

na území České republiky, ale rovněţ ve vztahu k zahraničním dodavatelům. Za porušení 

zásady diskriminace však nelze za ţádných okolností povaţovat pouţívání českého 

jazyka. 

V zákoně jsou definovány čtyři druhy zadavatelů, a to veřejný zadavatel, dotovaný 

zadavatel, sektorový zadavatel a zadavatel centrální.  

Veřejným zadavatelem je Česká republika (stát - ministerstva, soudy, státní 

zastupitelství atd.), státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (obce, 

kraje, rovněţ městské části a obvody) a jejich příspěvkové organizace nebo jiná 

právnická osoba, jestliţe byla zaloţena nebo zřízena k uspokojování potřeb veřejného 

zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je financována převáţně 

státem či jiným veřejným zadavatelem. 

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 

zakázku hrazenou z více neţ 50 % veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné 

osoby, jde-li o nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce týkající se činností podle 

přílohy zákona o veřejných zakázkách č. 3 nebo jedná-li se o zdravotnická, sportovní  

a rekreační zařízení, školní a administrativní budovy a o nadlimitní veřejné zakázky  
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na sluţby související s těmito stavebními pracemi. Dotovaný zadavatel zadává vţdy 

stejným způsobem jako veřejný zadavatel. 

Sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních 

veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

Relevantními činnostmi jsou např.: činnosti v plynárenství, v teplárenství,  

v elektroenergetice, ve vodárenství, ve veřejné dopravě, v poštovních sluţbách aj. 

Centrální zadavatel zadává veřejné zakázky na účet jiných zadavatelů nebo pro ně 

přímo pořizuje dodávky, sluţby nebo stavební práce. Hlavním úkolem tohoto zadavatele je 

ulehčit práci těm veřejným zadavatelům, kteří nemají tolik zkušenosti se zadáváním 

veřejných zakázek. Centrální zadavatel by měl být vysoce kvalifikovaný v problematice 

veřejných zakázek, jelikoţ je i právně odpovědný za porušení zákona.  

Za zadavatele je třeba povaţovat i sdruţení zadavatelů nebo jakékoliv jiné spojení 

zadavatele s osobou, která není zadavatelem, pokud mají společně zadat veřejnou 

zakázku.[1] 

Výjimky z působnosti zákona neboli, kdy zadavatel není povinen podle zákona  

o veřejných zakázkách postupovat, jsou: utajované informace, zvláštní bezpečnostní 

opatření, základní bezpečnostní zájmy státu, zbraně, vojenský materiál, výzkum  

a vývoj, cenné papíry, nabytí či nájem nemovitostí, bytů či nebytových prostor,  

„in house" contracts – veřejné zakázky poskytnuté zadavateli osobou, která vykonává 

převáţnou část své činnosti ve prospěch zadavatele a ve které má zadavatel  výlučná 

majetková práva a závazky veřejné sluţby apod.[3] 
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2 Dělení veřejných zakázek a způsoby zadávání veřejných zakázek 

2.1 Dělení veřejných zakázek 

V zákoně není stanoven ţádný finanční limit veřejné zakázky, takţe veřejnou 

zakázkou je kaţdá zakázka, třeba i v hodnotě pouhé 1 Kč. Ne všechny veřejné zakázky je 

ale nutné zadávat podle zákona - např. u zakázek malého rozsahu, které jsou vymezeny 

finančními limity u dodávek a sluţeb do 2 milionů Kč bez DPH a u stavebních 

pracích do 6 milionů Kč bez DPH platí výjimka. Při zadávání těchto zakázek můţe 

zadavatel postupovat mimo reţim zákona, za předpokladu dodrţování základních zásad, 

tedy dodrţení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tyto 

zásady je nutné v případě veřejného zadavatele aplikovat při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, podlimitních veřejných zakázek, nadlimitních veřejných zakázek  

i při soutěţi o návrh. Mimo veřejné zakázky malého rozsahu dále zákon rozděluje 

veřejné zakázky podle jejich předpokládané hodnoty na podlimitní a nadlimitní 

veřejnou zakázku. Veřejná zakázka podlimitní je u veřejných zakázek na dodávky  

nebo na sluţby stanovena ve výši nejméně 2 milionů Kč bez DPH a u veřejné zakázky 

na stavební práce činí minimálně 6 milionů Kč bez DPH. Finanční limity  

se u nadlimitních veřejných zakázek dělí nejen podle předmětu plnění, ale také podle 

toho, jakým zadavatelem je veřejná zakázka zadávána. Určení zda se jedná o veřejnou 

zakázku malého rozsahu, podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku je důleţité, jelikoţ se 

od toho odvíjí, jaký druh zadávacího řízení zadavatelé musí pouţít.[2] 

 

Tabulka č. 1 - Finanční limity v Kč bez DPH u veřejných zakázek platné od 1. 1. 2010 [3] 

Zadavatelé Veřejná zakázka 

malého rozsahu 

Podlimitní 

veřejná zakázka 

Nadlimitní 

veřejná zakázka 

Česká republika a státní 

příspěvkové organizace do 2 000 000,- 
2 000 000,-  aţ  

3 236 000,- 
nad 3 236 000,- 

Územně samosprávné 

celky, jejich příspěvkové 

organizace a jiné právnické 

osoby 

do 2 000 000,- 
2 000 000,- aţ  

4 997 000,- 
  nad 4 997 000,- 

Sektorový zadavatel 

do 2 000 000,- 
2 000 000,- aţ  

10 020 000,- 
nad 10 020 000,- 

Veřejné zakázky  

na stavební práce pro 

všechny druhy zadavatelů 
do 6 000 000,- 

6 000 000,- aţ  

125 451 000,- 
nad 125 451 000,- 
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2.2 Způsoby zadávání veřejných zakázek  

Po určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí zadavatel zvolit na základě 

příslušných ustanovení zákona správný druh zadávacího řízení, podle kterého bude  

při zadávání veřejné zakázky postupovat. Pro kaţdé zadávací řízení ukládá zákon závazný 

procesní postup, který zadavatel musí pouţít. Zákon rozlišuje šest druhů zadávacích řízení: 

otevřené řízení, uţší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, 

soutěţní dialog a zjednodušené podlimitní řízení.[9] 

Zadavatelé by měli vţdy upřednostňovat otevřené řízení nebo uţší řízení. Další 

druhy řízení jsou oprávněni pouţít tehdy, pokud jsou pro jejich pouţití splněny podmínky 

zákona. 

Otevřené řízení lze pouţít vţdy a bez omezení. Záleţí jen na rozhodnutí 

zadavatele, zdali jej pouţije. Jedná se o výzvu všem dodavatelům uveřejněnou 

prostřednictvím oznámení zveřejněného v informačním systému veřejných zakázek. Toto 

oznámení má formu jednotného formuláře, který má přesně stanovenou metodiku jeho 

vyplňování. Zadávacího řízení se poté můţe zúčastnit kaţdý dodavatel, který má zájem. 

Počet uchazečů není nijak omezen. Musí pouze splnit zadávací podmínky určené zákonem  

a zadavatelem.  

Uţší řízení je moţné, stejně jako otevřené řízení, pouţít bez omezení. Rozdíl oproti 

otevřenému řízení spočívá v tom, ţe uţší řízení je dvoukolové a dochází při něm k omezení 

počtu zájemců (např. na základě kvalifikace nebo losem, popř. kombinací obojího). 

Nevýhodou tohoto druhu zadávacího řízení oproti otevřenému řízení je jeho delší celkový 

průběh a obsáhlejší a náročnější administrativa vzhledem k většímu počtu úkonů,  

které musí zadavatel, např. v souladu s omezením počtu zájemců, učinit. Také se stala 

všeobecně známou a mediálně hojně přetřásanou aféra s losováním při omezování počtu 

zájemců v jednom známém českém lázeňském městě, kde losování probíhalo tak dlouho, 

dokud nebyly vylosovány ty správné označené losy předurčených uchazečů. Nevýhodou 

zákona v tomto ohledu je to, ţe není nařízeno řádné promíchání losů a notářský dozor  

nad losováním mnohdy nefunguje tak, jak má.  

Výše uvedené druhy zadávacích řízení jsou tedy druhy, které můţe pouţít  

jak veřejný, tak sektorový zadavatel kdykoliv bez naplnění jakýchkoliv podmínek. Záleţí 

pouze na zváţení zadavatele, jakou cestou se vydá. 

Soutěţní dialog je nový druh zadávacího řízení zaloţený na principu jednání  

s dodavateli s cílem nalézt vhodné řešení dané veřejné zakázky a určený pouze  

pro zadávání veřejných zakázek se zvláště sloţitým předmětem plnění, kdy veřejný 

zadavatel není objektivně schopen vymezit technické, právní nebo finanční podmínky  

v souladu s poţadavky zákona. Je ukončen výzvou k podání nabídek. 

Zjednodušené podlimitní řízení se pouţívá pouze pro zadávání podlimitních 

veřejných zakázek, které jsou v případě veřejných zakázek na stavební práce ještě finančně 

omezeny částkou do 20 milionů Kč bez DPH. Jedná se o přímou výzvu nejméně  

5 zájemcům, které zadavatel obesílá. Tuto výzvu je také nutné po dobu trvání lhůty  

pro padání nabídek zveřejnit, a umoţnit tak účast např. i jiným uchazečům, přestoţe nebyli 

mezi původně obeslanými. V tomto zadávacím řízení je lhůta pro podání nabídek  
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v minimálním počtu 15 dnů. Z hlediska zákona se jedná o nejjednodušší a nejčastěji 

pouţívané zadávací řízení, přesto i v něm dochází k mnoha prohřeškům a chybám  

jak ze strany zadavatelů, tak uchazečů. 

V případě jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění je 

situace sloţitější, zadavatel je oprávněn pouţít tyto druhy zadávacího řízení pouze  

v případě splnění zvláštních podmínek určených zákonem. 

Který z výše uvedených druhů zadávacího řízení zadavatel pouţije a jakým 

způsobem bude při zadávání veřejné zakázky aplikovat ustanovení zákona dle příslušného 

druhu zadávacího řízení, je klíčovým faktorem pro správné zadání veřejné zakázky  

a úspěšnou realizaci zadavatelem zamýšleného projektu. Proto je nanejvýše důleţité,  

aby zadavatel disponoval dostatečnými legislativními znalostmi i praktickými 

zkušenostmi, nebo se případně nechal zastupovat kvalitní poradenskou společností,  

která mu v celém průběhu zadávacího řízení správný postup zajistí. Pokud totiţ zadavatel 

nebude postupovat správně a nedodrţí některá předepsaná zákonná ustanovení,  

ať uţ z neznalosti či dokonce úmyslně, vystavuje se nebezpečí udělení pokuty ze strany 

ÚOHS, a to i vyšší neţ 10 milionů Kč. Případně můţe zadavatel přijít i o jiţ získanou 

dotaci, neboť správný postup při výběrovém řízení je jednou z nejkontrolovanějších 

podmínek pro proplacení finančních prostředků z dotačních grantů. Bohuţel, právě 

nesprávné provedení výběrového řízení (nebo dokonce jeho neprovedení) a nedodrţení 

základních zásad veřejného zadávání je jednou z nejčastějších chyb, kterých se příjemci 

dotací dopouštějí. Dotovaný zadavatel u zadání nadlimitní veřejné zakázky postupuje 

stejně jako veřejný zadavatel, ale protoţe nezadává podlimitní veřejné zakázky, nemůţe 

pouţívat zjednodušené podlimitní řízení. Sektorový zadavatel můţe pouţít vţdy  

bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných podmínek otevřené řízení,  

uţší řízení a jednací řízení s uveřejněním, ale není oprávněn pouţít soutěţní dialog  

nebo zjednodušené podlimitní řízení.[2] 

Zákon o veřejných zakázkách přinesl inovace v rámci elektronizace - dynamický 

nákupní systém a elektronickou aukci.  

U Dynamického nákupního systém se jedná o elektronický systém pro veřejné 

zakázky vyhlašované na běţně dostupné zboţí tzv. elektronické trţiště. Je otevřený  

pro všechny dodavatele, kteří splní podmínky pro zařazení a podají předběţnou nabídku. 

Nelze jej pouţít pro účely uzavření rámcové smlouvy. 

Elektronická aukce je systém hodnocení nabídek zaloţený na předkládání nových 

hodnot. Při postupu dle elektronické aukce se pouţívají automatické metody hodnocení, 

pro které je nutné stanovit kritéria s číselným hodnocením. Je moţno ji pouţít  

v otevřeném řízení, uţším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a zjednodušeném 

podlimitním řízení. Není moţné pouţít elektronickou aukci při veřejných zakázkách  

na stavební práce nebo sluţby, které se dotýkají práv duševního vlastnictví. Její pouţití je 

nutné uvést jiţ v oznámení o zahájení zadávacího řízení. V rámci elektronické aukce  

se předpokládá licitování s cenou, hodnocení nabídek tak probíhá na několik kol,  

při kterých je nutno zveřejňovat aktuální pořadí nabídek po kaţdém kole. 
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Dále uvádím další související pojmy, jako jsou: Předběţné oznámení, které je 

nepovinné a pouţívá se u nadlimitních veřejných zakázek, které hodlá zadavatel zadávat  

v následujících 12 měsících a chce u nich zkrátit lhůtu pro podání nabídek. Dále se jedná  

o rámcovou smlouvu, která se pouţívá tam, kde nejde přesně vymezit předmět plnění 

(např. při údrţbě komunikací) a dle nové právní úpravy zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, mohou rámcové smlouvy pouţívat i veřejní zadavatelé. Jedná se  

o písemnou smlouvu uzavřenou na základě výběrového řízení s jedním, třemi nebo více 

dodavateli vţdy na dobu určitou, maximálně však na 4 roky (vyjma zvláště odůvodněných 

případů). Upravuje podmínky jednotlivých dílčích plnění, zejména mnoţství a cenu.  

K dílčímu plnění rámcové smlouvy potom dochází na základě písemné výzvy k plnění  

či k podání nabídky.[1] 

 

Tabulka č. 2 - Lhůty pro podání nabídek - otevřené řízení [3] 

Lhůty pro podání nabídek 
Způsob zkrácení lhůty 

pro podání nabídek 

Počet dnů 

Nadlimitní 

veřejná 

zakázka 

Podlimitní 

veřejná 

zakázka 

Základní lhůta  52 22 

Moţnost zkrácení lhůty 
Odeslání oznámení  

o zakázce do ISVZ-US 

elektronicky 

-7 - 

Moţnost zkrácení lhůty 

Poskytování zadávací 

dokumentace přímým  

a neomezeným 

dálkovým přístupem 

-5 -5 

Zkrácená lhůta  

(bez předběţného oznámení) 

 

40 17 

 Předběţné oznámení -16 - 

Minimální moţná lhůta  

v případě uveřejnění  

předběţným oznámením 

 

24 17 
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Tabulka č. 3 - Lhůty pro doručení ţádostí o účast a pro podání nabídek - uţší řízení [3] 

Lhůty pro doručení ţádostí o účast 

Počet dnů 

Nadlimitní 

veřejná 

zakázka 

Podlimitní 

veřejná 

zakázka 

Základní lhůty   37 15 

Moţnost zkrácení lhůty 

Odeslání oznámení  

o zakázce do ISVZ-US 

elektronicky 

-7 - 

Minimální moţná lhůta  

v případě uveřejnění  

předběţným oznámením 

 30 15 

 

 
Lhůty pro podání nabídek   

Základní lhůta  40 15 

Moţnost zkrácení lhůty 

Poskytování zadávací 

dokumentace přímým  

a neomezeným dálkovým 

přístupem 

-5 -5 

Zkrácená lhůta  

(bez předběţného oznámení) 
 35 10 

Moţnost zkrácení lhůty Předběţné oznámení -4 - 

Minimální moţná lhůta  

v případě uveřejnění  

předběţným oznámením 

 31 10 

Lhůty se počítají následujícím dnem po odeslání. 
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3 Zadávání veřejných zakázek v praxi 

V této kapitole se zaměřím na zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Most (dále jen město Most) a Ministerstvem financí České republiky (dále jen MF ČR).  

Na úvod popíši stručný postup při realizaci zadávacích řízení: Při zadávacích řízeních je 

moţné jako první krok uveřejnit předběţné oznámení o úmyslu zadat zakázku.  

Na základě tohoto oznámení je moţné zkrátit lhůtu pro podání nabídek. Tento úkon je však 

nepovinný. Následuje tvorba zadávací, příp. kvalifikační dokumentace. Je odesláno 

oznámení o zahájení zadávacího řízení, jejímţ doručením začíná běţet lhůta pro podání 

nabídek. Dále je jmenována hodnotící komise v minimálním počtu 5 členů (1/3 musí být 

odborníci, vyţaduje-li to předmět veřejné zakázky. Neprokazuje se certifikáty,  

ale vzděláním a praxí). O jednání se sepisuje protokol, který podepisují všichni členové 

komise. Jednání se mohou zúčastnit i jiné osoby určené zadavatelem nebo hodnotící 

komisí. Všichni členové hodnotící komise musí být pozváni na jednání nejméně 7 dní 

předem. Po skončení lhůty pro podání nabídek dojde k otevírání obálek.  Hodnotící 

komise, vţdy jmenovaná veřejným zadavatelem, kontroluje jazyk nabídky, podpisy  

a úplnost nabídky. Čtení nabídkové ceny není povinné. Hodnotící komise vypracuje 

protokol o otevírání obálek a následně posoudí a zkontroluje splnění zákonných poţadavků 

a poţadavků zadavatele, provede aritmetickou kontrolu (nejasnosti, mimořádně nízká 

nabídková cena apod.) Nyní hodnotící komise přistoupí k samotnému hodnocení - kritéria 

jsou nejniţší nabídková cena – monokriteriální hodnocení (nelze u soutěţního dialogu)  

a ekonomická výhodnost nabídky – vícekriteriální hodnocení, kde mohou být dílčí 

hodnotící kritéria (cena, kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti,  

vliv na ţivotní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, 

zabezpečení dodávek, dodací lhůta či lhůta pro dokončení).[6]  

Při hodnocení nabídek vícekriteriálně, bodovací metodou, postupujeme následovně: 

V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanoví dílčí kritéria vč. vah. Součet vah musí být 

100%. Pro hodnocení nabídek pouţívá hodnotící komise bodovací stupnici 0 aţ 100 - 

přidělení bodů u kaţdého dílčího kritéria. Povaţuje-li hodnotící komise hodnotu jiného 

dílčího kritéria, neţ je cena, za zjevně nepřiměřenou, přiřadí nabídce v rámci tohoto 

kritéria 0 bodů a pro hodnocení ostatních nabídek ji v rámci tohoto kritéria nezohlední.  

Kritéria, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky, smluvní 

pokuta, atd.): 

 

 
 

Kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena, doba provádění, atd.): 
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Číselně nevyjádřitelnými kritérii jsou kvalita, ekologické vlastnosti, záruční servis atd. 

Hodnotící komise musí sestavit pořadí od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné  

(1., 2., 3., 4.), nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a kaţdé následující nabídce takové 

niţší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu 

k nejvhodnější nabídce (např. 90, 80 a 50 bodů). Přiřazení bodů je nezbytné řádně 

zdůvodnit. V celkovém hodnocení jsou bodová hodnocení dílčích kritérií vynásobena 

vahou daného kritéria. Počet přidělených bodů u kritéria „A" x váha kritéria „A" v %. 

Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, 

která dosáhla nejvyšší hodnoty.  

Pokud je podána jen jedna nabídka, hodnocení neproběhne (podaná nabídka 

automaticky vítězí nebo je výběrové řízení zrušeno v souladu se zákonem). Hodnotící 

komise vypracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, do které lze do doby uzavření 

smlouvy nahlíţet a pořizovat opisy. Po schválení vyhodnocení zadavatelem je odesláno 

oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům. Kdyţ nejsou  

do 15 dnů od doručení veškerých oznámení podány námitky proti rozhodnutí zadavatele  

je s vybraným uchazečem uzavřena smlouva. Na centrální adrese je uveřejněno oznámení  

o zadání veřejné zakázky – uveřejnění výsledků. V tomto uveřejňovaném oznámení 

postrádám další informace, jako jsou: pořadí dalších uchazečů vč. jejich nabídkových cen  

a informace o vyloučených uchazečích vč. zdůvodnění. V případě nadlimitní veřejné 

zakázky je povinností zadavatele zpracovat písemnou zprávu. Případně dojde ke zrušení 

zadávacího řízení. Veškeré doklady k veřejné zakázce je povinné archivovat dle zákona 

min. po dobu pěti let.[9] 

Zadavatel můţe zrušit zadávací řízení, pokud: Nebyly podány ţádné nabídky  

nebo byly všechny vyloučeny. Nebyl naplněn minimální určený počet zájemců, nabídku 

podal menší počet zájemců, neţ byl vyzván, uchazeči na 1. aţ 3. místě odmítli podepsat 

smlouvu, nastala podstatná změna okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a nebo 

pokud  nastaly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli objektivně ţádat,  

aby pokračoval v zadávacím řízení. Zadavatel nemůţe zrušit zadávací řízení mimo důvody 

uvedené v zákoně, toto však neplatí pro zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení  

bez uveřejnění a jednání o rámcové smlouvě, tam je oprávněn zrušit zadávací řízení.[5] 

U výběrových řízení spojených s dotací jsou podmínky pro konání výběrových 

řízení stanovené poskytovatelem dotace, tj. mají přednost před zněním zákona (mírnější, 

striktnější), popřípadě podmínky zákona různě modifikují. Většinou však přímo odkazují 

na konkrétní ustanovení zákona nebo se dovolávají jeho přiměřené aplikace na daný druh 

dotačního programu. Pro zadavatele vyplývá obecně povinnost umoţnit pracovníkům 

poskytovatele dotace účast na výběrovém řízení a dále téţ povinnost předat po skončení 

výběrového řízení veškerou dokumentaci vztahují se k dané zakázce.[8] 

3.1 Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Most  

Většina zadavatelů má v souladu s novým zákonem zpracovanou i vnitřní směrnici, 

kterou stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vnitřní směrnici 

neboli PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚH VŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO 

ROZSAHU má také statutární město Most. Tato pravidla vymezují kompetence a základní 
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pravidla postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „zakázek“)  

na dodávky, sluţby nebo stavební práce (§12 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách – dále jen „zákon“) statutárním městem Most a jím zřizovanými 

příspěvkovými organizacemi. Vztahují se na zadávání zakázek na dodávky  

a sluţby, u nichţ předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne 2 milionů Kč 

bez DPH a na stavební práce u nichţ předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky 

nedosáhne 6 milionů Kč bez DPH.[4] 

Veřejné zakázky zadávané statutárním městem Most, ať uţ veřejné zakázky malého 

rozsahu nebo podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky, jsou zadávány striktně 

transparentním a nediskriminačním způsobem, při zachování rovného zacházení. Zásada 

transparentnosti spočívá v zajištění moţnosti přezkoumání celého řízení a moţnosti 

kontroly postupu v řízení a představuje zveřejnění všech fází zakázky jiţ v jejich průběhu, 

pořízení písemné dokumentace o všech významných úkonech v řízení, jasné vymezení 

kriterií hodnocení nabídek. 

Statutární město Most upřednostňuje v posledních čtyřech letech vţdy otevřené 

řízení, monokriteriální hodnocení tj. posuzuje nejniţší nabídkovou cenu a zveřejňuje velmi 

důkladně veškeré fáze veřejných zakázek, coţ je velké plus. V první fázi uveřejňuje výzvu 

k podání nabídky na webových stranách města Most v sekci „veřejné zakázky“. 

V následující fázi uveřejňuje nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od termínu schválení 

rozhodujícím orgánem 1. část vyhodnocení zakázky, tj. vítěze veřejné zakázky,  

další pořadí uchazečů, nejniţší a nejvyšší nabídkovou cenu, cenu vítěze a termín realizace, 

smlouvu o dílo aj. Další skutečnosti jsou uvedeny tamtéţ, nejpozději do pěti kalendářních 

dnů od vzniku takové skutečnosti vč. skutečné ceny díla a skutečného termínu realizace. 

Doporučuji také uveřejňovat důvod vyřazení jednotlivých uchazečů a ceny ostatních 

uchazečů, tyto informace nejsou na webových stránkách města Most uváděny. [7] 

Statutární město Most převáţně vypisuje veřejné zakázky prostřednictvím svých 

vysoce kvalifikovaných zaměstnanců odboru investic a údrţby. Jen jednou město Most 

vyuţilo centrálního zadavatele – specializovanou společnost na zadávání veřejných 

zakázek, která zvolila pro zadání zakázky uţší řízení, kde došlo k omezení počtu zájemců 

na základě kvalifikace a losu. Losování nevidím, jako nejlepší řešení a to proto, ţe se tato 

metoda často zneuţívá k zakrytí korupčního jednání. Městu Most bych doporučila tento 

typ zadávacího řízení nevyuţívat, jelikoţ tato zakázka nebyla ani uveřejněna na webových 

stránkách města Most. V tomto konkrétním případě se jednalo o nadlimitní veřejnou 

zakázku na rekonstrukci sportovní haly v Mostě. I kdyţ byla uveřejněna na centrální 

adrese, tak se nedozvěděli o této zakázce potencionální uchazeči, kteří webové stránky 

města Most pravidelně sledují, coţ je v rozporu s jedním z bodů politiky kvality 

statutárního města Most – zajistit transparentnost veřejných zakázek důkladným 

zveřejněním veškerých fází výběrových řízení. 

3.2 Zadávání veřejných zakázek Ministerstvem financí ČR  

V této kapitole se zaměřím na zadání konkrétní veřejné zakázky „Areál vodní 

nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší, na území 

statutárního města Mostu“, která byla financována z programu určeného na odstraňování 
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ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností  

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tento program je zaměřen na rekultivaci a revitalizaci 

území narušeného těţební činností. Tímto územím je také Mostecko. Podmínky programu 

vč. zadávacích podmínek jsou stanoveny Směrnicí meziresortní komise, kterou zmiňuji 

v následující kapitole. Statutární město Most v této souvislosti vystupuje jako ţadatel  

o úhradu nákladů stavby „Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky  

pro bruslaře a cesty pro pěší, na území statutárního města Mostu“ z tohoto programu,  

jako právnická osoba a stavebník současně.[12] 

Ministerstvo financí České republiky zveřejňuje, stejně jako statutární město Most, 

výzvu k podání nabídky a následně výsledky veřejných zakázek na svých webových 

stranách v sekci „veřejné zakázky“. V tomto uveřejnění postrádám další informace,  

jako jsou, pořadí dalších uchazečů vč. veškerých nabídkových cen a informace  

o vyloučených uchazečích vč. zdůvodnění. 

 

Tabulka č. 4 - Uveřejnění veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí ČR, zdroj [12] 

Název veřejné 

zakázky 

Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky  

pro bruslaře a cesty pro pěší, na území statutárního města 

Most 

Datum uveřejnění  

v IS VZ US 
 06. 08. 2007 

Evidenční číslo  60010006 

Datum podání 

nabídek 
 03. 09. 2007 

Datum otevírání 

obálek - vč. hodiny 
 04. 09. 2007 v 10.00 hod. 

Související 

dokumenty 

Poţadavky na prokázání kvalifikace uchazečů, Jiné poţadavky 

zadavatele pro realizaci veřejné zakázky. 

Způsob ukončení 

zadávacího řízení 

Smlouva byla uzavřena dne 11. 12. 2007. Výsledek zadávacího 

řízení uveřejněn v Uveřejňovacím subsystému IS VZ dne  

18. 12. 2007. 

Vítězný uchazeč - 

název, IČ 

 Vodohospodářské stavby spol. s.r.o. 

 IČ 40233308 

Cena zakázky  18 643 495.00 CZK bez DPH 

 

Vodní nádrţ „Matylda“ byla vytvořena v prostoru bývalého lomu a jeho výsypky, 

které byly zrekultivovány. Předmětem stavby byla výstavba cyklostezky, stezky  

pro bruslaře a cesty pro pěší v budoucím sportovně rekreačním areálu vodní nádrţe 

Matylda. V rámci stavby byly zrealizovány čtyři stavební objekty: SO 01 Stezka 1 – Jedná 
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se o asfaltovou stezku pro cyklisty a bruslaře celkové délky 4 km a šířky 5m, která je 

vedena okolo břehů nádrţe. V souběhu s touto stezkou je vedena štěrková stezka pro pěší 

šířky 3,0 m. SO 02 Stezka 2 - Souběţně s hlavní stezkou ve vzdálenosti cca 50 m  

od jiţního břehu je vedena trasa štěrkové stezky č. 2, jejíţ délka je 1,4 km a šířka 3m.  

Je určena pro cyklisty a pro pěší a v západní části je propojena s hlavní trasou.  

Ve východní části je napojena na budoucí přístupovou komunikaci. SO 03 – Stezka 3 - 

Trasa této štěrkové stezky je vedena ve vzdálenosti 150 - 200 m od jiţního břehu nádrţe  

a navazuje na stezku č. 2 a na stávající komunikaci. Délka stezky je 1,4 km a šířka 3 m. 

Stezka je určena pro náročnější cyklisty. Maximální sklon stezky je 25,23 %, v běţné trase 

5 %. SO 04 Vegetační úpravy – náhradní výsadba byla provedena v počtu 100 ks stromů 

s balem, s obvodem kmínku 10-14 cm a min. výškou 150-200cm.  

Krajnice veškerých stezek šířky 0,5 m jsou ohumusovány v tl. 100 mm a osety 

travním semenem. Stezky jsou doplněny městským mobiliářem – 50-ti lavičkami a 25-ti 

odpadkovými koši. Povrch stezek je odvodněn pomocí příčného sklonu směrem k nádrţi, 

resp. ke stávajícímu příkopu a následně betonovými troubami do nádrţe Matylda. 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Stavba „Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky  

pro bruslaře a cesty pro pěší, na území statutárního města Mostu“ 
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Při porovnání transparentnosti zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Most a Ministerstvem financí České republiky musím upozornit na lepší informovanost  

ze strany města Mostu, které prostřednictvím svých webových stránek zveřejňuje veškeré 

fáze zadávání veřejných zakázek. Naopak Ministerstvo financí uveřejňuje pouze výzvu 

k podání nabídky a následně vítěze vč. jeho nabídkové cen. 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Pohled na Areál vodní nádrţe Matylda 
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Obrázek č. 3 – Situace stavby „Rekreační plocha Matylda – inţenýrské sítě“ zpracovaná 

BPT a.s. v 09/2006 
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4 Obnova těţbou poškozeného území 

4.1 Program k řešení ekologických škod z tzv. „15-ti ekomiliard“ 

V roce 1993 došlo k privatizaci hnědouhelných státních podniků,  

v rámci privatizačních projektů nebylo odpovídajícím způsobem dořešeno finanční 

vypořádání souvisejících ekologických škod. Těţební společnosti si vytváření finanční 

rezervu potřebnou na rekultivaci území zasaţeného báňskou činností aţ od roku 1994,  

a to na základě novely Horního zákona (č. 168/1993 Sb.). V rámci privatizace však 

podniky převzaly od státu nejen těţební lokality, ale i rozsáhlá území určená k rekultivaci, 

na něţ ještě nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva. Česká vláda, vědoma si této 

skutečnosti a naléhavé potřeby řešit ekologické škody, přijala dne 16. ledna 2002 na svém 

výjezdním zasedání v Ústí nad Labem usnesení č. 50, v němţ schválila vyčlenění částky  

15 miliard Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na nákladech revitalizace krajiny 

narušené těţební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území 

Ústeckého kraje. Dne 20. února 2002 přijala česká vláda usnesení č. 189, kterým toto 

vymezené území bylo rozšířeno o Karlovarský kraj. Následovalo přijetí dalšího usnesení  

č. 272 ze dne 18. března 2002, v němţ vláda blíţe definovala, co se rozumí ekologickou 

škodou a jaké práce k jejímu odstranění mohou být z těchto prostředků financovány.  

Dále byla navazujícím usnesením jmenována meziresortní komise k řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém  

a Karlovarském kraji, která schvaluje předkládané projekty k realizaci a komise  

pro posuzování a hodnocení nabídek (usn. č. 446/2002 a č. 257/2004), která posuzuje 

nabídky uchazečů v rámci vyhlašovaných veřejných obchodních soutěţích na realizaci 

schválených projektů.[11] 

 

Tabulka č. 5 - Statistické údaje programu 15 ekomiliard - souhrnné přehledy nákladů  

a čerpání [11] 

Aktuální stav reálného čerpání z 15 mld. 

Dostupné finanční prostředky vč. DPH (dle usnesení vlády  

č. 50/2002) 

15 000 000 000 Kč 

Výše aktuálně uzavřených smluv vč. DPH mezi Ministerstvem 

financí ČR a zhotoviteli 

10 293 322 966 Kč 

Zůstatek pro uzavření nových smluv vč. DPH 4 706 677 034 Kč 

Přehled počtu projektů dle vybraných kritérií 

Celkový počet projektů v aktualizované Koncepci 524 projektů 

z 

toho 

počet projektů dosud neprojednávaných meziresortní komisí 262 projektů 

počet projektů schválených meziresortní komisí 252 projektů 

počet projektů neschválených či vyřazených meziresortní 

komisí 

10 projektů 

z 

toho 

počet schválených projektů v Ústeckém kraji 187 projektů 

počet neschválených projektů v Ústeckém kraji 214 projektů 

počet schválených projektů v Karlovarském kraji 56 projektů 
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počet neschválených projektů v Karlovarském kraji 48 projektů 

počet schválených projektů bez lokalizace (koncepční 

materiály) 

9 projektů 

z 

toho 

počet revitalizačních projektů v Ústeckém kraji 274 projektů 

počet rekultivačních projektů v Ústeckém kraji 127 projektů 

počet revitalizačních projektů v Karlovarském kraji 72 projektů 

počet rekultivačních projektů v Karlovarském kraji 32 projektů 

počet koncepčních projektů 9 projektů 

Celkový počet projektů s uzavřenou realizační smlouvou 180 projektů 

Projekty dosud neprojednávané meziresortní komisí 

  Projektové 

dokumentace 

(1% z realiz. 

nákladů) 

Realizační 

projekty 

(odhad. náklady 

bez DPH) 

Supervizní 

činnost 

(2% z realiz. 

nákladů) 

Ústecký kraj Rekultivace 0 Kč 2 452 500 476 Kč 49 050 010 Kč 

Revitalizace 48 117 444 Kč 4 811 744 390 Kč 96 234 888 Kč 

Celkem 48 117 444 Kč 7 264 244 866 Kč 145 284 897 Kč 

Karlovarský 

kraj 

Rekultivace 0 Kč 432 000 000 Kč 8 640 000 Kč 

Revitalizace 11 724 037 Kč 1 172 403 668 Kč 23 448 073 Kč 

Celkem 11 724 037 Kč 1 604 403 668 Kč 32 088 073 Kč 

Projekty schválené meziresortní komisí vysoutěţené  

(s probíhající či ukončenou realizací stavby) 

  Projektové 

dokumentace 

(cena vč. DPH) 

Realizační 

projekty 

(cena vč. DPH) 

Supervizní 

činnost 

(cena vč. DPH) 

Ústecký kraj Rekultivace 0 Kč 5 335 822 012 Kč 79 846 254 Kč 

Revitalizace 57 300 534 Kč 1 144 308 149 Kč 22 922 203 Kč 

Celkem 57 300 534 Kč 6 418 069 626 Kč 102 768 457 Kč 

Karlovarský 

kraj 

Rekultivace 579 530 Kč 3 132 980 907 Kč 36 168 581 Kč 

Revitalizace 4 180 471 Kč 515 922 698 Kč 10 341 252 Kč 

Celkem 4 760 001 Kč 3 648 903 605 Kč 46 509 833 Kč 

Obecně Koncepce 14 550 910 Kč 

Oponentury 460 000 Kč 

Celkem 15 010 910 Kč 

Celkem 10 293 322 966 Kč 

Ve své práci se zaměřuji zejména na oblast Mostecka, kterou řeší program určený 

na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cílem programu je rekultivace a revitalizace 

území narušeného těţební činností. Podmínky programu vč. vymezení dotčených obcí  

v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem jsou stanoveny Směrnicí 

meziresortní komise. 
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Obrázek č. 4 – Vymezení obcí dotčených těţební činností v Ústeckém kraji – uvedeno  

v příloze č. 1 Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických škod [10] 

4.2 Koncepce řešení ekologických škod 

Aby se zabránilo nekoordinovanému a nekoncepčnímu čerpání prostředků  

z „15-ti ekomiliard“, nechal si Fond národního majetku jiţ v roce 2003 zpracovat 

koncepční studii „Koncepce řešení ekologických škod“ (dále jen koncepce) vzniklých před 

privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Koncepce byla zpracována Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s. ve spolupráci  

s Báňskými projekty Teplice, a.s., Rekultivační výstavbou Most, a.s., a R-Princip Most 

spol. s r.o. Zadavatelem byl Fond národního majetku České republiky. Koncepce byla 

vyskladněna dne 23. 10. 2003. 

Koncepce v první řadě vymezila rozsah území, které spadá do působnosti vládního 

usnesení č. 272/2002, dále přesně definovala jednotlivá rekultivační a revitalizační opatření 

v obou podkrušnohorských pánvích a stanovila potřebné finanční náklady na jejich 

realizaci, a to v období platnosti vládního usnesení, tj. od roku 2002 do roku 2012. 

Koncepce byla v průběhu jejího zpracovávání konzultována a projednávána se všemi 

dotčenými subjekty - zadavatelem, oběma krajskými úřady, důlními společnostmi  

a především se starosty či primátory dotčených obcí a měst. Studie tak obsahuje zcela 

reálné a konkrétní návrhy 366 revitalizačních opatření celého dotčeného území. 



Alena Karfíková: Zadávání veřejných zakázek a obnova těţbou poškozeného území 

 

 

 

2010                                           21 

 

 

V červnu roku 2004 byla původní koncepce schválena meziresortní komisí,  

a to vč. její pravidelné aktualizace v intervalu 2 let. Následně v březnu 2006 uzavřelo 

Ministerstvo financí ČR smlouvu na první aktualizaci koncepce s Výzkumným ústavem 

pro hnědé uhlí a.s. Aktualizace koncepce byla zpracovávána dle původního zadání a byla 

vyskladněna 13. 9. 2006. Předmětem aktualizace byl i návrh nové optimální struktury 

koncepce, která je nově tvořena elektronickou databází.[11] 

4.3 Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických škod 

Směrnice meziresortní komise (dále jen směrnice) je metodikou pro proces 

odstraňování ekologických škod, stanovuje tedy postupy a procesní zásady programu 

těţebně ekologických škod vzniklých před privatizací těţebních hnědouhelných 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Kromě nákladů na vlastní realizaci projektů 

jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací programu, tj. provádění 

supervizí, zpracování znaleckých posudků, oponentních posudků a metodických 

podkladů.[10] 

Směrnice byla dvakrát novelizována. Původní směrnice vznikla v prosinci  

2002 a zpracoval ji Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 1. aktualizace proběhla v roce 2005 

Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. a 2. aktualizace proběhla v roce 2008 Vysokou 

školou báňskou ve znění úprav schválených na 33. jednání Mezirezortní komise  

v Praze 4. července 2008.  

Gestorem tohoto programu byl Fond národního majetku České republiky, dnes je to 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Zpracování této směrnice vychází 

z obecně platné legislativy ČR a její součástí je Koncepce řešení ekologických škod. 

Základními pojmy pro tuto směrnice jsou: Meziresortní komise má jako hlavní 

úkol vybírat projekty pro vypsání veřejné zakázky Ministerstvem financí dle zákona 

o veřejných zakázkách a monitorování realizace celého programu. Ekologická škoda  

na ţivotním prostředí, je takový stav území narušeného těţbou, který je v rozporu 

s ekologicky či hygienicky únosným stavem a s obecně závaznými právními předpisy. 

Práce na odstranění ekologických škod na ţivotním prostředí, jsou takové práce,  

jejichţ cílem je s vyuţitím sanačních a  rekultivačních prací revitalizace krajiny směřovat 

k tvorbě a obnově lesních porostů, zemědělských pozemků, vodních sloţek krajiny, 

krajinné zeleně, biokoridorů a biocenter, území pro účely vyuţití volného času, ekologicky 

a přírodovědně orientovaných území a stavebních pozemků. Za Sanace území  

dle Horního zákona se povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou důlní 

činností narušeného území a územních struktur. Rekultivace území je řízený proces 

obnovy krajiny postiţené těţební činností, a to jak přímo – vnější a vnitřní výsypky, 

povrchové lomy, tak i nepřímo – krajina poddolovaná hlubinnými doly. Cílem 

rekultivačních prací je obnovení přirozené rovnováhy krajiny. Rekultivace se podle 

cílového vyuţití krajiny dělí na zemědělskou, lesnickou, vodní a ostatní. Soubor prací 

zahrnuje jak práce technického charakteru (zemní a stavební práce), tak biologického 

charakteru (lesní výsadba, zatravnění atd. a následná pěstební péče). Revitalizace krajiny 

je obnovení ekologických, hospodářských a sociálních funkcí krajiny a je uskutečňována 
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nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území navazujícím na báňskou činnost tak,  

aby bylo dosaţeno základního principu revitalizace – návratu ţivota do krajiny, a to v tom 

nejširším smyslu – návratu člověka i přírody. Revitalizace je určitá nadstavba  

nad rekultivací území. Zadavatel a současně investor je Ministerstvo financí,  

které vyhlašuje veřejné zakázky pro realizaci projektů řešení ekologických škod. Ţadatel  

a současně stavebník je subjekt, který ţádá o úhradu nákladů na odstranění ekologických 

škod. Ţadatelem je dotčená obec, kraj nebo těţební společnost. Supervize prověřuje,  

zda finanční prostředky jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, 

realizačním projektem a stanovisky správních orgánů. Náklady supervize hradí 

Ministerstvo financí.[10]  

Vymezené území, které odpovídá programu pro rekultivaci a revitalizace území 

narušeného těţební činností je charakterizováno rozsahem činnosti osmi bývalých státních 

důlních podniků, vzniklých po rozpadu Severočeských hnědouhelných dolů Most 

a Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov. Doly a úpravny Komořany, s.p., Doly 

Hlubina Litvínov – Záluţí, s.p., Doly Nástup Tušimice, s.p., Doly Bílina, s.p., Palivový 

kombinát Ústí n.L., s.p., Doly Leţáky Most, s.p., Hnědouhelné doly Březová, s.p.  

a Palivový kombinát Vřesová, s.p. Jedná se zejména o území dobývacích prostorů i mimo 

dobývací prostory, kde došlo ke vzniku ekologické škody a to prokazatelně vlivem těţební 

činnosti státních hnědouhelných podniků v době před jejich privatizací. Týká se to také 

území mimo dobývací prostory, na němţ se v době privatizace bývalých státních podniků 

nacházely stavby a provozní zařízení, které byly potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání 

hnědého uhlí a pro úpravu nebo zušlechťování hnědého uhlí prováděné v souvislosti s jeho 

dobýváním a pro dopravu všech potřebných zařízení a hmot (tyto stavby a provozní 

zařízení povoloval orgán státní báňské správy, případně stavební úřad).  

Předmětem ţádosti o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod můţe být: 

Úplná úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace, o níţ jsou 

oprávněny ţádat pouze dotčené obce a kraje. Předmětem podpory nemůţe být 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Úplná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, 

a to v případě, ţe rozsah projektu nepřesahuje rámec Koncepce řešení ekologických škod 

a vládní usnesení č. 272/2002, tj. veškeré náklady na jeho realizaci jsou uznatelné. 

Částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, ţe rozsah projektu 

jde nad rámec Koncepce řešení ekologických škod, tj. část nákladů není uznatelná,  

avšak projekt, z hlediska jeho budoucího plnohodnotného funkčního vyuţití, je nutno 

realizovat jako celek.  

Projekty k odstranění škod na ţivotním prostředí by měly být v souladu s Koncepcí 

řešení ekologických škod. Není-li projekt uveden v této koncepci, ani v jejím 

aktualizovaném znění, lze předloţit ţádost o úhradu nákladů na realizaci akce  

za předpokladu, ţe projekt splňuje všechna kritéria programu. Ţádost musí také obsahovat 

zdůvodnění nezařazení projektu v Koncepci řešení ekologických škod, resp. věcnou 

sounáleţitost do této koncepce. Tato podmínka se vztahuje i na mimořádné projekty 

neodkladného charakteru, kdy hrotí nebezpečí ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí. Ţádosti o úhradu nákladů na tyto projekty mohou být předloţeny 

i mimo vyhlášenou výzvu. Meziresortní komise je můţe projednat na mimořádném 
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jednání. K zahájení realizace těchto projektů postačí zjednodušený prováděcí projekt. 

V rámci odstraňování ekologických škod mohou být hrazeny náklady na tvorbu a obnovu 

(v členění dle vládního usnesení č. 272/2002) lesních porostů, zemědělských pozemků, 

vodních sloţek krajiny, krajinné zeleně, biokoridorů a biocenter, území pro účely vyuţití 

volného času, ekologicky a přírodovědně orientovaných území, stavebních pozemků, 

cyklostezek a na obnovení komunikací, a to v případě, ţe se jedná o náhradu zrušených 

komunikací (v původním rozsahu).  

Ţádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace  

a s realizací díla na odstranění ekologických škod podávají dotčené obce nebo kraje 

v rámci výzvy, kterou vyhlašuje meziresortní komise. Dotčené obce podávají ţádosti 

prostřednictvím kraje. Kraj postupuje ţádost dál i v případě jeho nesouhlasného 

stanoviska, o němţ informuje dotčenou obec. Kraje podávají ţádosti samostatně. 

Kompletní ţádosti jsou podávány ţadatelem prostřednictvím předkladatele na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, odbor hornictví. Ţádosti, které meziresortní komise doporučí 

k realizaci, vč. případných zvláštních podmínek pro vyhlašování veřejné zakázky, jsou 

předávány na MF k vyhlášení veřejné zakázky. Hodnotící komise následně přidělí veřejnou 

zakázku uchazeči, jehoţ nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nebo 

jako nabídka s nejniţší nabídkovou cenou.  

Vlastní realizace díla je zahájena dnem předání staveniště na základě předávacího 

protokolu. V průběhu řešení zakázky můţe dojít ke změně v řešení zakázky v rámci ceny  

a termínu dle smlouvy o dílo, ke které se vyjadřují: projektant, supervizor, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Ministerstvo ţivotního prostředí. Schválení změny podléhá souhlasu 

Ministerstva financí. V případě nutnosti zadání dodatečných stavebních prací můţe 

Ministerstvo financí zadat veřejnou zakázku témuţ zhotoviteli. Kontrolní a dozorová 

činnost na stavbě je zajištěna stavebním dozorem v rámci kontrolních dnů. Minimálně 

jednou za čtvrtletí se konají kontrolní dny za účasti zástupců ministerstev a zástupců kraje. 

V závěrečné fázi nápravného opatření dojde k povolení uţívání stavby a k předání díla  

vč. veškerých dokladů. Dále dojde k majetkoprávnímu vypořádání mezi Ministerstvem 

financí a ţadatelem na základě smlouvy o bezúplatném převodu díla a zápisem do katastru 

nemovitosti v případě vzniku nových staveb podléhající evidenci v katastru 

nemovitostí.[10] 

Záporem směrnice a celého programu je např. to, ţe schválení vítěze veřejné 

zakázky a uzavření smluvního vztahu s vítězem není následně sděleno ţadateli, který je 

povinen při realizaci projektu provádět součinnost. Z tohoto programu se také nehradí 

horní stavba, tj. vše co je nad úrovní terénu, i kdyţ je nezbytnou součástí stavby. 

Ministerstvu financí, při jejich velkém zatíţení v souvislosti s tímto programem,  

trvá vypsání výběrového řízení a schvalování změn staveb velmi dlouho. Zakázky se tak 

prodraţují. U prvních zrealizovaných staveb není dořešena otázka předání díla ţadateli. 

Dále Ministerstvo financí nerespektuje poţadavky ţadatele při vypsání výběrových 

řízeních. Naopak kladnou stránkou je to, ţe výběrová řízení vypisuje Ministerstvo financí  

a tím ulehčuje ţadateli práci. Výhodou tohoto programu je také to, ţe výsypky  

a poddolovaná území, která vznikla důlní činností, jsou zrekultivována a do těchto míst se 

opět vrací ţivot. 
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4.4 Projekty financované z tzv. „15-ti ekomiliard“ 

V této kapitole se zaměřím, jak bylo jiţ zmiňováno dříve, na projekty schválené 

v rámci programu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji na Mostecku.[11] 

 

Tabulka č. 6 - Přehled schválených projektů Mostecka zařazených do aktuální koncepce 

v rámci revitalizace území 

Název projektu Předpokládaná částka  

za realizaci bez DPH  

Rekreační plocha Matylda (sítě) 61 milionů Kč 

Revitalizace břehové linie jezera Matylda 25 milionů Kč 

Rozšíření golfového hřiště - technické zázemí 12,8 milionů Kč 

Čepirohy - hydrogeologický průzkum, stabilizace území 55 milionů Kč 

Rozšíření golfového hřiště - výuková plocha 20 milionů Kč 

Jezero Most - oddychová pobřeţní zóna (pláţe) 25 milionů Kč 

Středisko Starý Most a arboretum 25 milionů Kč 

Komunikační propojení a IS Čepiroţská výšina - II. etapa 38,2 milionů Kč 

Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě 18,6 milionů Kč 

Rekultivace lomu Leţáky, břehová linie jezera Most –  

I. etapa, technické opatření pro přístaviště lodí 6,8 milionů Kč 

Rozšíření golfového hřiště v Mostě (18 jamek) 56,8 milionů Kč 

Individuelní výstavba na výsypce bývalého lomu Hrabák 62,2 milionů Kč 

Středisko Starý Most – Minimost 76,7 milionů Kč 

Jezero Most – napojení na komunikace a inţenýrské sítě 138 milionů Kč 

Obnovení silnice III/2538 Most - Braňany 32,2 milionů Kč 

Revitalizace území pro oddech, sport a individuální 

výstavbu – jiţní svahy budoucího jezera Most 317 milionů Kč 

Mostecký cykloturistický okruh – část po Střimické, 

Velebudické, Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský 41,7 milionů Kč 

Individuální výstavba Velebudická výsypka – Nové 

Skyřice a Nové Ţidovice 52 milionů Kč 

Středisko Starý Most - umístění sousoší  

sv. J. Nepomuckého v areálu děkanského kostela v Mostě 2 miliony Kč 
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Western park – příjezdová komunikace 1. etapa 10,2 milionů Kč 

Obnovení silnice Most - Mar. Radčice (přeloţka silnice 

III/2565) 280 milionů Kč 

 

Přehled některých staveb, které se v současné době realizují na území města Mostu 

Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany – Stavba řeší spojení centra města Mostu  

s tzv. „starým Mostem“ tj. s okolím budoucího Jezera Most, kde je plánována rozsáhlá 

výstavba, která bude směřovat k novému vyuţití zájmového území. Dokončení realizace 

stavby se předpokládá v 05/2010. 

Rekultivace lomu Leţáky, břehová linie jezera Most – II.etapa:  Technické opatření 

pro přístaviště lodí – ID 630 - Stavba je těsně před dokončením. V 05/2010 proběhne 

převzetí stavby a následně v 06/2010 bude stavba zkolaudována.  

Komunikační propojení Čepiroţská výšina  II. etapa – 1.část b) – Jedná se  

o vybudování plynovodu, vodovodu a veřejného osvětlení v ul. Slatinická. Stavba byla 

dokončena v 04/2010. 

Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě (cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty  

pro pěší) - Realizace stavby byla dokončena jiţ v roce 2009. Čeká se na převedení stavby 

do majetku města Mostu. 

 

Přehled některých dalších staveb, které jsou první prioritou pro město Most 

Jezero Most – napojení na komunikace a inţenýrské sítě - Předmětem díla je napojení 

na komunikace a inţenýrské sítě v oblasti okolo nově vznikajícího Jezera Most.  

V současné době probíhají jednání za účelem zajištění podkladů pro zpracování 

dokumentace. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v 04/2010. Vydání stavebního 

povolení se předpokládá v 07/2010. Realizace je naplánována na rok 2011 - 2012.   

Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – jiţní svahy budoucího 

jezera Most – Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a realizace 

komunikací a inţenýrských sítí pro budoucí výstavbu bytových a rodinných domů. Vydání 

územního rozhodnutí se předpokládá v 04/2010. Vydání stavebního povolení je očekáváno 

v 07/2010 a samotná realizace v letech 2011 - 2012. 

Jezero Most – oddychová pobřeţní zóna - pláţe – Jedná se o vytvoření pláţí v prostoru 

mezi budoucím jezerem Most a plánovanou zástavbou (projekt „Revitalizace území  

pro oddech, sport a individuální výstavbu – jiţní svahy budoucího jezera Most“). Realizace 

dosud meziresortní komisí schválena nebyla. V současné době probíhá zpracování 

dokumentace. Vydání stavebního povolení se předpokládá do 06/2010 a realizace stavby 

v roce 2011. 
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Obrázek č. 5 – Pohled na napouštění Jezera Most  
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Obrázek č. 6 – Koordinační situace stavby „Jezero Most – napojení na komunikace  

a inţenýrské sítě“ zpracovaná BPT a.s. v 02/2010 
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4.5 Další moţné řešení ekologických závazků státu 

Ministerstvo financí ČR předloţilo vládě návrh řešení ekologických závazků,  

který předpokládá vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese 

plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod. Ekologické škody, 

které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou váţným břemenem regionálního 

rozvoje, ohroţují ţivotní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických 

škod v případě ţalob a arbitráţí firem, kterým brání v uţívání jejich majetku. Během 16 let 

bylo vyčištěno pouze 32 % postiţených lokalit a odstraněno pouhých 26 % škod měřeno 

očekávaným objemem prací. Ministerstvo financí ČR připravilo a předloţilo  

v říjnu 2007 vládě ČR přehled tří moţných variant řešení této rizikové situace. Vláda mu 

uloţila, aby materiál dále rozpracovalo. MF ČR tedy posouzením variant a návrhem 

optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu. Společnost  

A. T. Kearney analyzovala všechny tři varianty z pohledu finančního, právního  

i organizačního a doporučila uskutečnit variantu C – vypsání komplexního výběrového 

řízení na generálního dodavatele, která jako jediná umoţňuje vyloučit nárůst cen prací, 

stanovit horní hranici výdajů státu a výrazně urychlit nápravu škod. Varianta A – 

pokračování v současném postupu s výrazným posílením aparátu ministerstva má být 

zachována jako záloţní.  Odměna za proplacení škod bude rovněţ výsledkem veřejného 

výběrového řízení a podle předpokladu Ministerstva financí bude niţší neţ vystavené 

garance. Její proplacení bude podmíněno rozhodnutím České inspekce ţivotního prostředí 

o tom, ţe škody byly skutečně odstraněny. Tímto způsobem budou jednou provţdy horní 

hranicí omezeny potenciální výdaje státu a současně zajištěno, ţe dodavatel bude 

motivován k rychlému odstranění škod. Stát tak omezí svá rizika, přičemţ si zachová 

plnou kontrolu nad kvalitou nápravy škod. Místo dalších 20 let by tak ekologické škody 

měly být odstraněny do roku 2015.[12]  

Strategické cíle MF České republiky při řešení ekologických zátěţí jsou: 

minimalizace nákladů na odstranění ekologických zátěţí a minimalizace dopadu nákladů 

na odstranění ekologických zátěţí na veřejné finance, regionální rozvoj, ochrana ţivotního 

prostředí, zejména podzemních vod, splnění závazků České republiky vyplývajících  

z ekologických smluv a splnění závazků České republiky vůči Evropské unii.[12] 

Doporučená varianta C – vypsání komplexního výběrového řízena na generálního 

dodavatele na odstranění ekologických zátěţí se mi jeví, jako ne příliš rozumná. Vzhledem 

k tomu, ţe nemůţe být zajištěna zpětná kontrola skutečně provedených prací v takovém 

rozsahu, aby to bylo dostačující. Dost dobře si nedokáţu představit, ţe u takové zakázky 

nebudou moţné ţádné vícepráce. Dle mého názoru tato varianta nahrává korupčnímu 

jednání. 
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5 Doporučení a závěr 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe vypisování výběrových řízení není vůbec jednoduché, 

jelikoţ tento úkon ovlivňuje řada faktorů. Samotná realizace veřejné zakázky by měla 

vycházet v první řadě z průzkumu poţadavků veřejnosti. Veřejnost by měla rozhodnout,  

zda ten či onen projekt realizovat či nikoliv. Tato rozhodnutí se mohou uskutečňovat 

různými anketami apod. Veřejný zadavatel však nebere v potaz přání a potřeby veřejnosti  

a vystupuje jako subjekt, který staví své vlastní zájmy nad zájmy celospolečenské.  

V České republice je také často pouţívaný pojem korupce - úplatkářství,  

coţ je souhrnné označení pro hmotné obohacení. Hlavní příčiny vzniku ztráty 

neefektivnosti a neprůhlednost veřejných zakázek lze spatřovat v následujících bodech: 

politická reprezentace ovlivňuje proces zadávání veřejných zakázek, chybí efektivní 

kontrolní mechanismy. Mnozí soukromí podnikatelé vyuţívají pro získání veřejných 

zakázek svých politických kontaktů a společnosti při získávání veřejných zakázek jednají 

ve vzájemné shodě. Nedostatek průhlednosti při zadávání veřejných zakázek  

je přetrvávajícím problémem České republiky. Řešením je např. pravidlo, které stanoví 

povinnost zadávat většinu zakázek přes otevřené řízení a i při zadání veřejných zakázek 

malého rozsahu se musí proces zadávání řídit dle zákona o veřejných zakázkách. Dalšími 

protikorupčními nástroji jsou: zavedení tzv. „černé listiny" podnikatelů, kteří se dopustili 

korupčního jednání v soutěţi o veřejnou zakázku, přísnější postihy pro osoby dopouštějící 

se korupčního jednání, přijetí příslušných legislativních změn, ochrana osob,  

které na takové jednání upozorní a posílení postavení interních auditorů ve veřejné správě. 

Hlavně nelze vyuţívat při zadání veřejné zakázky uţší řízení, kde dojde k omezení počtu 

zájemců losem. Losování nevidím, jako nejlepší řešení vzhledem k tomu, ţe se tato metoda 

často zneuţívá k zakrytí korupčního jednání. Nevýhodou zákona v tomto ohledu je to,  

ţe není nařízeno řádné promíchání losů a notářský dozor nad losováním mnohdy nefunguje 

tak, jak má. Novela zákona platná od 1. 1. 2010 nám přinesla novou skutečnost,  

ţe dodavatel nesmí být veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,  

ale uţ není nijak řešeno, zda dodavatel veškeré předchozí zakázky realizoval v dobré 

kvalitě a v řádném termínu. Musím poznamenat, ţe sebelepší zákon nemůţe zcela vymítit 

korupci v oblasti zadávání veřejných zakázek, jelikoţ řadu podpůrných faktorů nelze 

ovlivnit.  

Jak jsem jiţ v předchozích kapitolách zmínila při porovnání transparentnosti 

zadávání veřejných zakázek statutárním městem Most a Ministerstvem financí České 

republiky, musím upozornit na lepší informovanost ze strany města Mostu, které 

prostřednictvím svých webových stránek zveřejňuje veškeré fáze zadávání veřejných 

zakázek. Ministerstvo financí uveřejňuje pouze výzvu k podání nabídky a následně vítěze 

vč. jeho nabídkové ceny. U obou subjektů však doporučuji uveřejňovat i důvody vyřazení 

jednotlivých uchazečů a i nabídkové ceny ostatních uchazečů. 

Kdyţ zhodnotím zdávání veřejných zakázek v souvislosti s obnovou těţbou 

poškozeného území, musím zmínit zápory a klady celého programu. Záporem programu je 

to, ţe schválení vítěze veřejné zakázky a uzavření smluvního vztahu s vítězem není 

následně sděleno ţadateli, který je povinen při realizaci projektu provádět součinnost. 

Z tohoto programu se také nehradí horní stavba, tj. vše co je nad úrovní terénu,  
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i kdyţ je nezbytnou součástí stavby. Ministerstvu financí České republiky, při jejich 

velkém zatíţení v souvislosti s tímto programem, trvá vypsání výběrového řízení  

a schvalování změn staveb velmi dlouho. Zakázky se tak prodraţují. U prvních 

zrealizovaných staveb není dořešena otázka předání díla ţadateli. Dále Ministerstvo financí 

České republiky nerespektuje poţadavky ţadatele při vypsání výběrových řízeních. 

Naopak kladnou stránkou programu je fakt, ţe výběrová řízení vypisuje Ministerstvo 

financí a tím ulehčuje ţadateli práci. Výhodou tohoto programu je také to, ţe výsypky  

a poddolovaná území, která vznikla důlní činností, jsou zrekultivována a do těchto míst se 

opět vrací ţivot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alena Karfíková: Zadávání veřejných zakázek a obnova těţbou poškozeného území 

 

 

 

2010                                           31 

 

 

Pouţitá literatura 

 

1 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 1. vyd.  

Praha : C.H. Beck, 2007. 571 s. ISBN 978-80-7179-575-9. 

2 Serafín, P. a Dvořák, D.: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. 1. vyd. Praha : 

ABF – ARCH, 2009. 254 s. ISBN 978-80-86905-51-8. 

3 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách) 

4 Mesto-most: PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

MALÉHO ROZSAHU [online]. 2009 [2010-04-01]. Oficiální web města Most. 

Dostupné z WWW: <http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org= 

9959&id=2778&p1=1057>.   

5 Compet [online]. 2010 [2010-04-01]. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ 

SOUTĚŢE. Dostupné z WWW: <http://www.compet.cz/>. 

6 Isvzus [online]. 2010 [2010-04-01]. Informační systém o veřejných zakázkách. 

Dostupné z WWW: <http://www.isvzus.cz/usisvz/>.  

7 Mesto-most [online]. 2010 [2010-04-01]. Oficiální web města Most. Dostupné z 

WWW: < http://www.mesto-most.cz/>.   

8 Mmr [online]. 2010 [2010-04-01]. MINISTESTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dostupné 

z WWW: <http://www.mmr.cz/>. 

9 Portal-vz [online]. 2010 [2010-04-01]. PORTÁL O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A 

KONCESÍCH. Dostupné z WWW: <http://www.portal-vz.cz/>. 

10 15miliard: Směrnice meziresortní komise - 2. aktualizace - 2008 [online]. 2008  

[2010-04-01]. 15MILIARD. Dostupné z WWW: <http://www.15miliard.cz/ 

smernice.php>. 

11 15miliard [online]. 2010 [2010-04-01]. 15MILIARD. Dostupné z WWW: 

<http://www.15miliard.cz/>. 

12 Mfcr [online]. 2010 [2010-04-01]. Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY. 

Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/>. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=%0b9959&id=2778&p1=1057
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=%0b9959&id=2778&p1=1057
http://www.compet.cz/
http://www.isvzus.cz/usisvz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.15miliard.cz/%0bsmernice.php
http://www.15miliard.cz/%0bsmernice.php
http://www.15miliard.cz/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/


Alena Karfíková: Zadávání veřejných zakázek a obnova těţbou poškozeného území 

 

 

 

2010                                           32 

 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1 – Stavba „Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky  pro 

bruslaře a cesty pro pěší, na území statutárního města Mostu“ ........................................... 15 

Obrázek č. 2 – Pohled na Areál vodní nádrţe Matylda ....................................................... 16 

Obrázek č. 3 – Situace stavby „Rekreační plocha Matylda – inţenýrské sítě“ zpracovaná 

BPT a.s. v 09/2006 ............................................................................................................... 17 

Obrázek č. 4 – Vymezení obcí dotčených těţební činností v Ústeckém kraji – uvedeno  v 

příloze č. 1 Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických škod [10] ..................... 20 

Obrázek č. 5 – Pohled na napouštění Jezera Most ............................................................... 26 

Obrázek č. 6 – Koordinační situace stavby „Jezero Most – napojení na komunikace  a 

inţenýrské sítě“ zpracovaná BPT a.s. v 02/2010 ................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alena Karfíková: Zadávání veřejných zakázek a obnova těţbou poškozeného území 

 

 

 

2010                                           33 

 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 - Finanční limity v Kč bez DPH u veřejných zakázek platné od 1. 1. 2010 [3] 6 

Tabulka č. 2 - Lhůty pro podání nabídek - otevřené řízení [3] .............................................. 9 

Tabulka č. 3 - Lhůty pro doručení ţádostí o účast a pro podání nabídek - uţší řízení [3] ... 10 

Tabulka č. 4 - Uveřejnění veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí ČR, zdroj [12]

 ............................................................................................................................................. 14 

Tabulka č. 5 - Statistické údaje programu 15 ekomiliard - souhrnné přehledy nákladů  a 

čerpání [11] .......................................................................................................................... 18 

Tabulka č. 6 - Přehled schválených projektů Mostecka zařazených do aktuální koncepce 

v rámci revitalizace území ................................................................................................... 24 

 


