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Proces přípravy na příští programova-
cí období Kohezní politiky EU po roce 
2013 se začíná pozvolna zrychlovat 
a nabývat na intenzitě. Původní, spí-
še nezávazná, akademická až teore-
tická debata, započatá již v létě roku 
2007, se pozvolna přenáší do podoby 
zásadní diskuse, jíž se účastní nejrůz-
nější politické proudy, v níž se pro-
línají zájmy jednotlivých členských 
států a jejich regionů a v neposlední 
řadě pak i zájmy jednotlivých před-
stavitelů korporátní i neziskové sfé-
ry. V rámci této debaty, jejíž obsah 
se v posledním období významně 
rozšířil, se pak projevuje i vliv různé 
úrovně ekonomické vyspělosti, po-
litického vlivu a autority i praktické 
zkušenosti nejen s výkonem Kohezní 
politiky, jež je patrný mezi jednotlivý-
mi členskými státy.

V  jejím  rámci  je  vhodné  nalézt  prostor 
pro  identifikaci  dlouhodobých  prio-
rit  rozvoje  České  republiky  jako  celku 
do roku 2020, včetně zřetelného vyme-
zení vize a predikce stavu, v němž by se 
v roce 2020 – i s maximální využitelností 
nástrojů Kohezní politiky EU – měla nalé-
zat. Jedná-li se o politiku kohezní, je zřej-
mé,  že  stejným  způsobem  bude  nutné 
identifikovat rozvojové priority jednotli-
vých regionů, včetně jejich předpokláda-
né  ekonomické  výkonnosti.  Na  základě 
takto  identifikovaných  poznatků  pak 
další  krok  spočívá  v  nalezení  styčných 
ploch mezi směrováním Kohezní politiky 
EU  (jakousi  nabídkovou  stranou  celého 
procesu) a potřebami národních a regio-
nálních priorit (strana poptávky).

Jaké máme v dosavadní fázi této deba-
ty pevné body? V současné době nemá-

me zřejmě jistotu vůbec žádnou. Přesto 
však lze předpokládat, že Kohezní po-
litika EU, se zaměřením na konvergen-
ci, vycházející z národně determinova-
né  alokace  s  jistým  nepřekročitelným 
výdajovým  rámcem  a  společnými,  leč 
národně  (regionálně)  implementova-
nými pravidly, zůstane i po roce 2013. 
Pokud se toto stane skutečností, bude 
muset být v souladu s celkovým poje-
tím budoucího fiskálního rámce EU, jež 
by  měl  oproti  nynějšímu  stavu  projít 
zásadní  proměnou.  Objem  finančních 
prostředků tak bude nejen determino-
ván  tímto  post-krizovým  rámcem,  ale 
i procesem budoucího předpokládané-
ho rozšiřování s tím, že asi nelze vylou-
čit ani možnost, že některá z relativně 
vyspělejších zemí opět může spadnout 
do „pasti“ kohezní potřeby (co takové 
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BezPečNý POdchOd ve vyškOvě  
kONečNě v PROvOzu

Řecko, či Portugalsko, snad Itálie anebo Španělsko?). Samostatnou kapitolou je „technologie“ Kohezní politiky 
EU, včetně potřeby zlepšit  její projektový management na unijní  i národní úrovni, maximálně  jej zjednodušit 
(přístup „one-stop shop“) a učinit zainteresované veřejnosti srozumitelnější a přístupnější.

Míra ekonomické vyspělosti,  tradičně vyjadřovaná prostřednictvím přizpůsobeného a pro účely  srovnání har-
monizovaného ukazatele HDP na obyvatele, dosáhla za  rok 2009 pro celou EU-27 hodnoty 24.900 EUR. Percentuálními 
odchylkami od této hodnoty jsou pak identifikovány státy a regiony, vykazující různé míry disparity ve smyslu nadprůměrné 
či podprůměrné ekonomické vyspělosti,  implikující následně i rozdíly v sociálních, environmentálních a dalších územních 
charakteristikách konkrétních států a regionů.

V rámci EU a pro účely aktuální podoby i budoucího výhledu Kohezní politiky je pochopitelně významné prioritní sledování 
této diverzity na úrovni 271 regionů soudržnosti NUTS 2; v percentuálním vyjádření vůči výše uvedenému průměru EU se 
vyspělost těchto regionů pohybuje v širokém rozpětí mezi 26 %–334 %. I tato ilustrace svědčí o potřebnosti Kohezní politiky 
EU nejen v nynějším, ale i budoucích programovacích obdobích, s cílem výrazného zúžení krajních hodnot tohoto intervalu, 
především v jeho dolních hodnotách. Ekonomická vyspělost na úrovni jedné čtvrtiny průměru EU se přitom týká bulharské-
ho regionu soudržnosti Severozápad, nejvyspělejším regionem EU je již tradičně britský region Vnitřního Londýna (Inner 
London).

Mezi nejvyspělejšími  regiony EU pak vesměs dominují městské aglomerace a ekonomické metropole příslušných zemí či 
regionů. Navíc atraktivnost i váha městského osídlení stále vzrůstá. Speciální akcent na řešení urbánních témat se tak stane 
rovněž důležitým a svým způsobem novým bodem debat o formách podpory v rámci Kohezní politiky budoucnosti. Regiony 
navíc díky Lisabonské smlouvě získávají silnější institucionální i politickou podporu pro prosazení svých zájmů; významná 
města jako hybné síly rozvoje svých regionů zajisté předloží nezbytné iniciativní podněty k tomu, aby z vývoje měst coby 
pólů rozvoje a zárodků inovativního podnikání profitovaly i je obklopující regiony a tím i celá EU.
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Od 6. 9. 2010 mohou vyškovští občané 
využít nového podchodu, který řeší mi-
moúrovňové křížení významné pěší tra-
sy s dopravně velmi zatíženým průtahem 
silnice II/430. Součástí projektu bylo také 
zkulturnění nástupních prostor podcho-
du včetně přístupových komunikací.

Impulzem ke komplexnímu řešení byl nevyho-
vující stav původního mostního objektu pod-
chodu. Místo nákladné rekonstrukce, která 
by do budoucna zakonzervovala nevzhledný 
objekt s dlouhým a špatně prosvětleným prů-

chozím prostorem, byla nakonec zvolena va-
rianta, spočívající v úplné demolici původního 
mostního objektu a jeho nahrazení moderní 
železobetonovou konstrukcí. Tím bylo možno 
výrazně zkrátit délku podchodu ve prospěch 
vstupního atria před budovou vyškovského 
gymnázia. Nástupní prostory podchodu byly 
nově doplněny o cyklostezku. Správa a údrž-
ba silnic Jihomoravského kraje zajistila stavbu 
nového objektu podchodu, rekonstrukci silnice 
v délce 270 m včetně zastávek autobusů, a to 
za přislíbenou dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 
téměř 33 milionů korun. Město Vyškov za po-

moci dotace z ROP Jihovýchod za 17,3 milionů 
korun zajistilo stavbu atria podchodu a rekon-
strukce navazujících ploch a prostranství.
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PředsedOu RegiONálNí Rady JihOvýchOd  
zvOleN Jiří BěhOuNek

důležité iNfORmace ke sPOlufiNaNcOváNí 
PROJektů 7,5 % ze státNíhO ROzPOčtu

zš sPeciálNí BřeziNOva v NOvém

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém 27. zasedání 17. 9. 2010 naplnil dohodu o střídání postu předsedy a místopředsedy Regionální rady Jiho-
východ uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Vysočinou před dvěma lety. Pozici předsedy převzal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 
a dosavadní předseda a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek se stal místopředsedou Regionální rady Jihovýchod.

2. 9. 2010 uvedlo město Jihlava do provozu 
zrekonstruovanou a rozšířenou ZŠ Speciální 
na Březinově ulici. Díky dotaci vznikla dvou-
podlažní přístavba budovy zahrnující učeb-
ny, dílny pro výuku pracovních činností, cvič-
nou kuchyň, keramickou dílnu, tělocvičnu se 
zázemím, víceúčelovou místnost, hudebnu 
a sociální zázemí. Velkým pomocníkem pro 
práci s imobilními dětmi je nově vybudovaný 
stropní kolejnicový systém. Součástí kom-
plexního řešení areálu školy v　návaznosti 
na specifické potřeby jejích žáků je i víceúče-

lové hřiště a speciální plocha (cvičná dráha, 
prostor pro trampolínu s nástupní rampou 
a spojovací chodníky), veřejné osvětlení ce-
lého školního areálu a vybudování kanaliza-
ce. Stávající budova školy je nově zateplena 
a má nová okna. Kapacita školy 62 dětí je vy-
užita na 100 procent, nově zřízená praktická 
škola má s 16 žáky ještě čtyři místa rezervu.

„Úroveň společnosti se mimo jiné zobrazuje 
v tom, jak se dokáže postarat o svoje slabší a ne-
mocné členy. Jsem rád, že se naše společnost 

v chování k nim už v mnohém posunula vpřed, 
a že se nám daří pro tyto lidi zlepšovat technic-
ké a materiální zázemí,“ řekl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal, který považuje tuto investici 
za jednu z nejdůležitějších v posledních letech. 

Celkové výdaje včetně všech souvisejících vý-
dajů (projektové dokumentace, inženýrské 
práce, stavební dohled, bezpečnost práce atd.) 
přesáhly 52 milionů korun, městu se podařilo 
získat dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 
47 milionů korun.

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém 
zasedání dne 17. 9. 2010 reagoval na Usne-
sení vlády o zrušení spolufinancování Re-
gionálních operačních programů.
Neschválil 24 projektů doporučených k finan-
cování z evropských fondů. Do regionu Jihový-
chod tak nebyla uvolněna více než půl miliarda 
korun určena na investice v obou krajích. Navíc 
byl i nadále pozastaven sběr projektů v probíha-
jících výzvách a podepisování smluv s žadateli. 
Regionální rada Jihovýchod také dále pozastavi-
la podepisování smluv s žadateli, kterým byla již 
dotace schválena a to až do odvolání.

„Obáváme se dopadů, které tato zatím 
nejasná situace může přinést městům 
a obcím v regionu Jihovýchod. Pokud vlá-
da změní své rozhodnutí, jsme připraveni 
projekty neprodleně schválit,“ řekl k téma-
tu předseda Regionální rady Jihovýchod Jiří 
Běhounek.

Vláda na svém jednání dne 22. 9. 2010 
přehodnotila svá dřívější rozhodnutí 
a přislíbila obnovení spolufinancování 
ze státního rozpočtu pro Regionální 
operační programy. 

Spolufinancování by mělo být dodrženo 
pro projekty s již podepsanými smlouvami 
o dotaci, s výjimkou krajských projektů. 
Spolufinancování by mělo být zajištěno 
i pro projekty, které již byly posouzeny 
a schváleny Výborem regionální rady Jiho-
východ a čekají pouze na podpis smlouvy.
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Umí města strategicky plánovat svůj 
rozvoj? Ví, jaké projekty jim k tomu po-
mohou? A jak mohou pomoci evropské 
peníze rozvoji českých měst?

Toto byla hlavní témata národní konferen-
ce MĚSTA 2020, již čtvrtého ročníku konfe-
rence Regionálního operačního programu 
Jihovýchod, která se konala 30. září v Brně. 
Odborníci hovořili o tématech, jak probíhá 
strategické plánování ve velkých městech 
v České republice, jaké jsou zkušenosti 
s fungováním již realizovaných strategií 

a zda umíme využít všechny možnosti spo-
lupráce mezi veřejným, soukromým a ne-
ziskovým sektorem.

Konferenci uvedl hejtman Jihomoravského 
kraje a místopředseda Regionální rady Jiho-
východ Michal Hašek slovy: „Je pravý čas 
na debatu o rozvoji měst a regionů, protože 
se začíná rozhodovat o tom, v jaké podobě, 
podle jakých pravidel, na jaké priority a v ja-
kých objemech bude možné v příštím pro-
gramovém období počítat s fondy EU na roz-
voj měst a regionů.“

Oldřich Vlasák, poslanec Evropského par-
lamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR 
prezentoval doporučení svazu pro další pro-
gramovací období. Města by měla mít vyšší 
pravomoci v rámci tvorby i realizace integro-
vaných plánů měst a podpora by měla být 
koncentrována jen na několik nejdůležitějších 
témat. Pan Vlasák dále doporučil, aby více 
financí směřovalo do dopravní infrastruktury 
a na zlepšení životního prostředí.

Zajímavý pohled přidali zástupci zahraničních 
měst z Bruselu, Lille a Florencie. Právě jejich pří-

Panelová diskuze moderovaná Peterem Ramsdenem

kONfeReNce města 2020
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klady z praxe obohatily účastníky o nové přístu-
py k tvorbě a realizaci městských strategií. Z čes-
kých měst se o své postřehy podělil primátor 
města Opavy Zbyněk Stanjura, starosta města 
Chrudim Jan Čechlovský, za město Ústí nad La-
bem František Podrápský a za město Brno Marie 
Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města. 
Do diskuse se aktivně zapojili zástupci Evrop-
ské komise Jack Engwegen a Alexander Ferstl. 
Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR hovořil 
1. náměstek ministra Daniel Braun. Závěrečnou 
panelovou diskusi vedl světově uznávaný odbor-
ník na urbánní tématiku Peter Ramsden.

Zástupci Regionálních rad zde jasně identifi-
kovali města jako klíčové partnery při přípra-
vách budoucího programovacího období, 
a to za spolupráce jak široké veřejnosti, tak 
neziskového sektoru a na základě principu 
partnerství s podnikatelskou a akademickou 
sférou. Zaručí to dlouhodobější a akceptova-
telnější výstupy. Čím méně peněz bude k dis-
pozici na rozvoj měst, o to více bude nutné 
dobře stanovovat priority a najít ty nejlepší 
rozvojové projekty.

Konferenci zahájil Michal Hašek

Marie Zezůlková se zahraničními přednášejícími

 30 SEPTEMBER 2010

 

30. 9. 2010
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10 NeJ v kORekcích – i. část

„Dobrá zpráva je, že vaše žádost o dotaci 
byla schválena. Ta špatná je, že dostanete 
korekci za pochybení v zadávacím řízení.“ 
Pokud se některým příjemcům něco tako-
vého stalo, možná nevěděli docela, zda se 
mají radovat či ne.
Ve chvíli, kdy byl schválen projekt, uzavřena 
smlouva o dotaci a plnění projektu zrealizováno, 
je očekáváno to jediné – úhrada již vynalože-
ných způsobilých výdajů projektu. A tak dostat 
korekci způsobilých výdajů na cílové pásce beze-
sporu zamrzí.
Jak se něco takového může stát? A jak je možné 
tento malus (takříkajíc „bonus záporné hodno-
ty“) nezískat? Zkusme nahlédnout pod pokličku 
korekčního systému. Nejprve zaměřme pozor-
nost:

a) za cO JsOu kORekce 
zPůsOBilých výdaJů 
NeJčastěJi udělOváNy?
V pomyslném žebříčku se v první desítce umístily:
1.  netransparentní popis hodnotících kritérií 

a způsobu hodnocení v zadávacích podmín-
kách

2.  netransparentní hodnocení provedené hod-
notící komisí

3.  neoprávněné použití přímého zadání
4.  nedostatečné vymezení předmětu zakázky
5.  přílišné vymezení předmětu (za použití speci-

fických obchodních názvů)
6.  diskriminační požadavky na kvalifikaci zájemců
7.  neoprávněné vyloučení uchazeče z řízení či 

neoprávněné ponechání uchazeče v soutěži

8.  nedodržení povinnosti zveřejnění výzvy k po-
dání nabídek

9.  nedodržení minimální délky lhůty pro podání 
nabídek

10.  neoprávněná změna smlouvy s vybraným 
dodavatelem

Existuje samozřejmě celá škála dalších pochybe-
ní, která se více či méně často vyskytují – namát-
kou např. neurčení nebo nesprávné určení před-
pokládané hodnoty zakázky, neuvedení všech 
povinných údajů v zadávacích podmínkách, ne-
provedení některých úkonů dle zákona zavčas 
či vůbec, nesoulad v jednotlivých dokumentech, 
jimiž je průběh řízení dokládán.

Dopřejme si malé zastavení u každého z bodů:
ad 1.  netransparentní popis hodnotících 

kritérií a způsobu hodnocení v zadá-
vacích podmínkách

Kromě nabídkové ceny je sice možné zvolit ještě 
další dílčí hodnotící kritéria, avšak vždy musí být 
dobře definována. Zadavatel je povinen také 
vždy uvést dostatek informací, jak budou nabíd-
ky dle takových kritérií hodnoceny.

Příklad
Jako jedno z dílčích hodnotících kritérií 
byla zadavatelem stanovena „technic-
ká úroveň nabízeného plnění“, přičemž 
bylo určeno, že „pořadí nabídek bude 
sestaveno od nejvhodnější po nejméně 
vhodnou a v návaznosti na to jim bude 
přidělen počet bodů ve vztahu k nejvhod-

nější nabídce – nejvhodnější nabídka získá 
100 bodů“.

Zadavatel obecně vyjádřené kritérium nijak blíže 
nepopsal, a uchazeči se tak předem nemohli do-
zvědět, co bude při hodnocení rozhodující. Není 
zřejmé, jak bude vybrána nejvhodnější nabídka, 
vůči níž budou další nabídky poměřovány, ani 
na jakých skutečnostech bude posouzení vyšší 
či nižší výhodnosti nabídky založeno.
Ani popsaný způsob hodnocení není dostateč-
ný, neboť z uvedeného není jasné, co rozhodne 
o konkrétní bodové hodnotě přidělené jednot-
livým nabídkám.
Postrádá základní informaci o podstatě hodno-
cení, tj. jak a na základě čeho bude určeno, která 
nabídka je nejvhodnější a která méně vhodná. 
Vymezení dílčích hodnotících kritérií a způsobu 
hodnocení nabídek musí být natolik jasné a po-
drobné, aby tomu jednotliví zájemci o zakázku 
mohli přizpůsobit své nabídky.

ad 2.  netransparentní hodnocení provede-
né hodnotící komisí

Vybrat dobrého dodavatele není jednoduché, 
ale musí jít o přezkoumatelný proces. K tomu 
je třeba, aby transparentní byly nejen zadávací 
podmínky, ale také postup komise při hodno-
cení nabídek.

O NeJčastěJších důvOdech PROvedeNí kORekcí 
a zPůsOBech, Jak se kORekcím vyhNOut.

Korekce je snížení způsobilých výdajů zakázky 
v procentech prováděné při administraci žádos-
ti o platbu. Je udílena za pochybení příjemce při 
zadání zakázky. Její výše vychází z pokynů pro 
stanovení finančních oprav Evropské komise.

autor článku: 
Ing. Marek Bena
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Příklad
Hodnotící komise ve zprávě o hodnoce-
ní nabídek uvedla použitá dílčí hodno-
tící kritéria, bodové hodnoty přidělené 
jednotlivým nabídkám, součty bodů 
za všechna kritéria i pořadí nabídek. 
V rámci dílčího kritéria „technická úro-
veň nabízeného plnění“ komise přidělila 
všem nabídkám 100 bodů s komentářem, 
že nabídky splňují požadavky zadavatele 
uvedené v zadávací dokumentaci. 

Předpokladem pro hodnocení nabídek je mj. 
provedení posouzení souladu nabídek se za-
dávacími podmínkami, tj. každá hodnocená 
nabídka musí tento předpoklad již naplňovat. 
Hodnotící komise tedy použila pro přidělení 
hodnoty 100 bodů všem nabídkám nesprávný 
důvod. Pokud byly nabídky skutečně v otázce 
nabízené technické úrovně srovnatelné, měla 
pomocí slovního komentáře tyto skutečnos-
ti popsat, a tak doložit správnost přidělené 
bodové výše. Naopak, pokud nabídky srov-
natelné nebyly, nebyla ani hodnotící komise 
oprávněna obodovat je stejně, neboť tak zne-
výhodnila nabídku s vyšší technickou úrovní 
oproti ostatním.

Hodnotící komise je povinna vždy uvést dů-
vody pro přidělení konkrétních bodových 
hodnot jednotlivým nabídkám u každého 
z dílčích hodnotících kritérií. Tyto důvody 
musí být v souladu s původním popisem hod-
nocení uvedeným zadavatelem v zadávacích 
podmínkách.

ad 3.  neoprávněné použití přímého zadání
Ve specifických, zvlášť odůvodněných případech je 
použití přímého zadání (zadání zakázky na zákla-
dě výzvy k podání nabídky jedinému dodavateli) 
přípustné jak v případě zakázek zadávaných dle 
zákona o veřejných zakázkách, tak i zakázek dle 
Příručky pro žadatele a příjemce. Nejčastěji se jedná 
o zadání víceprací vztažených k původní zakázce.

Příklad
Zadavatel v zadávacích podmínkách uvedl 
požadavky na druh střešní krytiny (a s tím 
související technologii její pokládky). V prů-
běhu realizace zakázky po jednání se zho-
tovitelem zadavatel rozhodl z úsporných 
důvodů o změně krytiny, změnu ošetřil 
dodatkem ke smlouvě o dílo.

Sčítání hodnot méněprací (původní řešení) a ví-
ceprací (nové řešení) není v oblasti zadávání zaká-
zek z veřejných zdrojů možno použít. Výsledkem 
postupu zadavatele proto nebyla pouze celková 
úspora, ale také nová zakázka realizovaná na-
místo té původní. 
Takovou zakázku je nutno zadat v odpovídajícím 
zadávacím řízení. Přímé zadání původnímu do-
davateli stavebních prací nebylo v tomto případě 
oprávněné, neboť se nejednalo o změnu řešení, 
jejíž důvody by bylo možné zařadit do kategorie 
objektivně nepředvídaných okolností. 
Řada zadavatelů by zde pravděpodobně argu-
mentovala právě onou „úsporností“. Avšak je 
sjednaná úspora odpovídající? Jaká by byla cena 
nového řešení dle nabídky jiných stavebních 
dodavatelů? Bez řádného prokázání této sku-

tečnosti odpovídajícím zadávacím řízením není 
možné považovat výdaje spojené s realizací nové 
zakázky za způsobilé.

ad 4.  nedostatečné vymezení předmětu 
zakázky

„Hádejte, na co myslím.“ Tato oblíbená zábava 
dětí i dospělých je v oblasti zadávání zakázek za-
povězena. Výstižně popsat předmět plnění ve-
řejné zakázky bývá, pravda, někdy oříšek k roz-
lousknutí i pro zadavatele-rutinéry. Avšak není-li 
schopen popsat předmět zadavatel, je otázkou, 
zda se budou nakonec shodovat představy jed-
notlivých uchazečů.

Příklad
V zadávacích podmínkách zakázky na do-
dávku nábytku zadávané na základě krité-
ria nejnižší nabídkové ceny byly uvedeny 
požadavky na rozměry a tvar sedacího 
nábytku, avšak bez bližší specifikace na po-
užité materiály (obdobně např. zakázka 
na odvysílání reklamních spotů bez uvede-
ní jejich počtu, zakázka na zajištění občerst-
vení bez uvedení požadavků na kvalitu).

Nespecifikuje-li zadavatel předmět plnění zakáz-
ky dostatečně podrobně, neobdrží srovnatelné 
nabídky. Jak správně říká zákon: „Zadávací do-
kumentace je soubor dokumentů, údajů, po-
žadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět … zakázky v podrobnos-
tech nezbytných pro zpracování nabídky.“ (§ 44 
odst. 1; viz také § 46 odst. 4 a 5 ZVZ)

pokračování na straně 8

1 Pojem zadávací řízení je v tomto článku pro zjednodušení použit jak pro zadávací řízení veřejných zadavatelů postupujících dle zák. č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, tak i pro výběrová řízení zadavatelů postupujících dle Pokynů pro zadávání zakázek uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce.
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Pokud není specifikace předmětu zakázky dosta-
tečně podrobná, zadavatel sice možná obdrží ně-
kolik nabídek, které vyhoví zadání, ale jsou nepo-
rovnatelné – každý z uchazečů nabízí něco zcela 
jiného za zcela jinou nabídkovou cenu. 
Výrazné rozdíly v cenách položek nabídkových 
cen by proto měly zadavatele a jeho hodnotící 
komisi vést nejen k prozkoumání souladu mezi 
posuzovanou nabídkou a zadávacími podmínka-
mi, ale i k přezkoumání otázky úplnosti informací 
poskytnutých uchazečům pro zpracování jejich 
nabídek. Je-li zjištěno, že poskytnuté informace 
nebyly úplné, je vhodnější takové řízení zrušit a za-
dávací podmínky definovat lépe.

ad 5.  přílišné vymezení předmětu (za použi-
tí specifických obchodních názvů)

Zatímco zadavatelé se při popisu předmětu plnění za-
kázky k použití specifických obchodních názvů či od-
kazů na obchodní firmy uchylují poměrně často, zá-
konné podmínky vymezují tuto oblast zcela odlišně. 

Příklad
Zadavatel v soupisu dodávek a prací (výkazu 
výměr) použil u řady položek příznačné ob-
chodní názvy z katalogových ceníků konkrét-
ních výrobců i s jejich typovým označením. 
V zadávací dokumentaci pak bližší technický 
popis těchto položek neuvedl, zato uvedl, že 
připouští i jiná technicky srovnatelná řešení.

Specifické obchodní názvy či odkazy na obchodní 
firmy vedoucí ke zvýhodnění určitých dodavatelů (tj. 
nikoliv pouze uchazečů o zakázku, ale i dodavatelů 
na trhu obecně) nebo určitých výrobků zadávací 
dokumentace obsahovat nesmí – to je základní po-
žadavek. Výjimka je možná, avšak pouze v případě, 

že jinak použitý povinný technický popis není přesný 
a srozumitelný. V takovém případě je zadavatel po-
vinen umožnit i jiná srovnatelná řešení.
V uvedeném případě tak zadavatel svou povinnost 
vymezit technickým popisem požadované parame-
try a vlastnosti jednotlivých položek plnění nesplnil 
a přenesl ji na zájemce o zakázku. Ti musí více či 
méně pracně zjišťovat a porovnávat, zda jimi uvažo-
vaný výrobek či materiál odpovídá vzoru konkuren-
ce použitému zadavatelem.
Jde o situaci rozšířenou především u stavebních roz-
počtů, kdy položky obvykle užívaných stavebních 
ceníků uvedené obchodní názvy často již obsahují. 
Zadavatelé si při objednávce projektové dokumen-
tace nevymezí, že musí být zpracována tak, aby 
odpovídala uvedeným podmínkám zákona o veřej-
ných zakázkách. Poté, co je dokumentace převzata 
a přistoupí se k zahájení zadávacího řízení na samot-
nou stavební zakázku, je však dopracování projek-
tové dokumentace o chybějící technické specifikace 
a odstranění specifických obchodních názvů ne 
snad nemožné, ale přinejmenším časově a finanč-
ně nákladné. Dojde proto k vytvoření alibi dle shora 
uvedeného příkladu – „technický popis sice nemám 
a značky jsem použil, ale nabídnout můžete i coko-
liv odpovídajícího“. Takový postup není v souladu se 
zákonem ani s Příručkou pro žadatele a příjemce.

ad 6.  diskriminační požadavky na kvalifi-
kaci zájemců

Zadavatel je oprávněn/povinen prostřednictvím 
kvalifikačních předpokladů vymezených ve vzta-
hu k předmětu zakázky provést lesnickou han-
týrkou řečeno „probírku či prořezávku“ – zúžit 
okruh uchazečů podávajících svou nabídku na ty 
uchazeče, kteří jsou zakázku schopni řádně 
realizovat. I žaludeční kapky je však třeba užít 
ve správném množství ... .

Příklady
Negativních příkladů na toto téma existuje 
nepřeberné množství, např.:
– použití kvalifikačních předpokladů, jejichž 
výše není přiměřená rozsahu zakázky 
(např. pro stavební zakázku s plněním 10 mil. Kč 
za 8 měsíců výstavby je požadováno doložení 
obratu v odpovídajícím stavebním odvětví ve výši 
300 mil. Kč/rok, tj. 20ti násobku)
– použití kvalifikačních předpokladů ne-
vztahujících se k předmětu zakázky
(např. pro zakázku na běžnou pozemní stavbu 
bez dopravních ploch je požadováno předlože-
ní dokladu o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. 
v oboru dopravní stavby)
– použití kvalifikačních předpokladů, z je-
jichž splnění je dovozováno splnění zcela 
jiného, avšak nevyjádřeného předpokladu
(např. požadavky na technické parametry refe-
renčních dodávek nejsou určeny jejich technic-
kou specifikací, ale požadavkem na místo plnění 
takových dodávek)

Použití uvedených příkladů v praxi není přípust-
né. Ani strach z vysokého počtu nabídek či 
z účasti „přespolních“ nemůže vést zadavatele 
k použití požadavků, kterými zabrání v účasti 
jinak plně kvalifikovaným dodavatelům, schop-
ným předmět zakázky řádně splnit.

Na tomto místě naše pojednání nad nej-
častějšími důvody pro uplatnění finančních 
korekcí přerušme. Komentář k posledním 
čtyřem pochybením z uvedené první desít-
ky a odpovědi na otázky, jak vysoké korek-
ce hrozí a hlavně jak se jim lze úspěšně vy-
hnout, jsou pro Vás již připraveny v příštím 
vydání našeho magazínu.

pokračování ze strany 7
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velká iN-liNe a cyklOJízda JihlavOu

1. září 2010 jsme společně s vámi 
jako první prověřili novou  krajskou 
silnici z Jihlavy do Heroltic. Mezi 
téměř třemi stovkami účastníků to-
hoto speciálního testu kvality no-
vých tří kilometrů dosud neprojeté 
silnice byli nejen in-linisté a cyklis-
té, ale také děti na tříkolkách a ma-
minky s kočárky. Jízdu slavnostně 
odstartoval hejtman kraje Vysočina 
a předseda Regionální rady Jihový-
chod Jiří Běhounek, v pelotonu jsme 
mohli vidět i zástupce města Jihlavy, 
včetně primátora Jihlavy Jaroslava 
Vymazala. 

Jediným nedostatkem zajímavého dopo-
ledne byla nepřízeň počasí, která urych-
lila ukončení celé akce. Děkujeme všem 
za účast a také jejich statečnost, se kterou 
i v dešti jízdu dokončili.

Zcela nový tříkilometrový silniční úsek mezi Herolticemi a Jihlavou významně ulehčí, zkrátí a zkvalitní cestu řidičům jedoucím od Polné 
směrem k dálnici D1 a zpět, protože se mohou vyhnout průjezdu Jihlavou a samozřejmě také obyvatelům Jihlavy, kterým osobní auta 
i kamiony ze směru od Polné dosud hustě projížděly pod okny. Rozsáhlá stavba stála 228 miliónů korun. Z velké části byla financována 
z ROP Jihovýchod, 20 miliony korun se na projektu podílel kraj Vysočina.



Ukončený projekt rekonstrukce „Dětské-
ho hřiště Jihlavská“ vyplynul z potřebnosti 
zlepšit a upravit stávající prostory, které byly 
v době před revitalizací nevyhovující a neod-
povídaly potřebám současných obyvatel ani 
požadavkům na zařízení a provoz dětských 
hřišť a byly ve stavu odpovídajícímu jejich stá-
ří. Město nutně potřebovalo tuto část upravit 
a hlavně zachovat účelnost, pro kterou již jed-
nou byla tato část vyčleněna. Vznikla tak dvě 
víceúčelová hřiště s umělým povrchem, vedle 
kterých byl umístěn trenažér na skateboard, 

malá lezecká stěna ve tvaru hradu a ručkova-
cí systém. Na dětském hřišti mezi bytovými 
domy bylo nainstalováno 13 různých herních 
prvků. Revitalizace a úprava celého prosto-
ru, včetně nového ozelenění, znovu tuto 
část města zařadila mezi příjemná a účelově 
využitá místa v Havlíčkově Brodě. Celkem 
projekt stál 6,6 milionů korun, dotací z ROP 
Jihovýchod bylo pokryto 70 % nákladů, tj. 
4,6 milionů korun, zbytek nákladů ve výši té-
měř 2 milionů korun spolufinancovalo město 
Havlíčkův Brod.

Od nového školního roku začala žá-
kům sloužit nová tělocvična v areálu 
Základní školy V Sadech Havlíčkův 
Brod. Původní tělocvična byla pro za-
jištění výuky tělesné východy nedo-
stačující a rovněž hygienické zázemí 
nevyhovovalo současným normám. 

Základem projektu byla výstavba vlastní-
ho sálu tělocvičny a kompletního zázemí 
včetně nářaďovny s novým vybavením. 
Dále byla vybudována učebna cvičné ku-
chyně a keramická dílna. Stavba zahrno-
vala i chodbu  umožňující krytý průchod 
žáků ze stávající budovy školy a bezbarié-
rové přístupy. Novou tělocvičnu nyní aktiv-

ně využívá 650 žáků a odpoledne a večer 
je tělocvična k dispozici také široké veřej-
nosti k volnočasovým aktivitám, například 
pro tréninky fotbalistů či volejbalistů nebo 
aerobiku pro ženy. ROP Jihovýchod k pro-
jektu přispěl dotací 12,5 milionů korun, 
téměř 5,5 milionů korun hradilo město 
Havlíčkův Brod.

10

Stovka jihlavských dětí využívá 
od 1. září úplně novou školku v Dem-
lově ulici 34a. 
„Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, které 
doplňují menší učebny, stravování bude 
probíhat v jídelně s výdejnou, do které 
se bude strava dovážet,“ uvedl základní 
údaje nové stavby primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. Nechybí sociální zařízení 
a zázemí pro personál. Součástí stavby 

je zahrada s dětským hřištěm. Budova 
ve školním areálu na Demlově ulici v Jih-
lavě vyrostla doslova před očima. Rychlost 
stavby umožnil modulární systém sesta-
vování jednotlivých předem připravených 
komponentů. Celkové náklady na projekt 
jsou 19,8 milionu korun, dotace z ROP Ji-
hovýchod činí 16,3 milionu korun.

dětské hřiště Jihlavská, havlíčkův BROd

tělOcvičNa Při zš v sadech – havlíčkův BROd

mateřská škOla demlOva
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škOlka sNů

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši téměř 4,3 milionů korun při celkové 
investici 6 milionů korun. Na to, jak v ma-
teřské škole dotace využili a co všechno se 
díky ní podařilo, jsme se ptali ředitelky 
základní a mateřské školy v medlově, 
malé obci u hrušovan u Brna, paní 
Jany Jersenské.

Paní ředitelko, povězte nám prosím 
něco málo k historii školky před re-
konstrukcí. 
MŠ byla postavena v roce 1982 a slav-
nostně otevřena 22. 1. 1983. Je umístěna 
v klidové zóně městyse, kolem budovy je 
prostorná zahrada. Počet dětí postupně 
rostl na dnešních 38 přihlášených dětí. 
Vzhledem k tomu, že v obci má být po-
stupně postaveno až 80 rodinných domů, 
lze předpokládat, že zájem o umístění dětí 
v MŠ dále poroste. 

Co všechno se díky dotaci podařilo 
ve školce postavit, zmodernizovat, 
zakoupit? 
Podařilo se rozšířit prostory a tím navýšit 
kapacitu na 45 dětí. Z jednotřídní školky 
se stala školka dvoutřídní. Z nezajímavé 
budovy se stala moderní budova s asy-
metrickým řešením prostoru, který je ote-
vřený, variabilní, plný světla a dokonale 
respektuje potřeby dětí jak při aktivitách 
pohybových, herních, tak při činnostech 
pracovních, výtvarných a činnostech úko-
lového typu. Pro děti předškolního věku 
zde nyní používáme moderní metody vý-
uky s využitím technologií IT – interaktivní 
tabule s počítačovou sítí sedmi počítačů.

Pokud byste nezískali finanční pro-
středky z ROP Jihovýchod, došlo by 
k rekonstrukci školky?
Rekonstrukce školky a přilehlé zahrady by 
bez těchto finančních prostředků nikdy 
nebyla možná. 

Jak na novou školku reagovaly děti, 
co je nyní nejvíce baví?
Dětem se líbí vše. Prostory, vybavení, pří-
stupnost hraček, barevnost, pestrost nabí-

zených forem a metod práce, krásné pro-
středí školní zahrady, kde si osvojují různé 
formy pohybových dovedností na nových 
multifunkčních herních prvcích.

Jak na modernizaci reagují rodiče? 
Rodiče jsou nadšeni, přivádí své příbuzné 
a známé a touto formou prezentují budo-
vu a zahradu školky. Tím se školka dostává 
do širšího veřejného povědomí. 

A co se změnilo pro Vás a paní učitelky? 
Vše. Příjemné a funkční pracovní prostředí 
s možnostmi reagovat na aktuální potřeby 
dětí. Prostředí a vybavenost jsou obrov-
skou motivací pro práci nás všech.

Děkujeme za rozhovor.

PředstavuJeme  
PROJekty

Redakce
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Kateřina Dobešová 
oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz  MK ČR E 18968
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zázemí PRO celé světelskO PředstavuJeme  
PROJekty

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 
58 milionů korun při celkové investici 110 mili-
onů korun. zeptali jsme se starostky měs-
ta světlá nad sázavou ing. lenky arno-
tové, proč se ve městě rozhodli právě pro tuto 
velikou investici a co jim přinesla.

Paní starostko, představte nám, prosím, 
město Světlá nad Sázavou.
Světlá nad Sázavou je město s 6 960 obyva-
teli, ve spádové oblasti města a v mikroregi-
onu Světelsko žije 12 400 obyvatel. Projekt 
rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení podpořily rovněž obce Lipnice nad Sá-
zavou a Golčův Jeníkov.

Proč jste se rozhodli investovat do toho-
to projektu? 
Naše město mělo v době, kdy uvažovalo o re-
konstrukci zimního stadionu, dvě varianty k vý-
běru, a to pouze základní rekonstrukci stávají-
cího zimního stadionu (zázemí a technologie), 
či nákladnější variantu výstavby víceúčelového 
sportovního zařízení, které ve městě a ve spá-
dové oblasti města chybělo. Protože jsme znali 
požadavky a potřeby sportovních klubů a zá-
jmových spolků působících ve Světlé, rozhodlo 
zastupitelstvo města o výstavbě nové víceú-
čelové budovy, která by pokryla potřebu více 
organizací.

Jaký byl původní stav zimního stadionu?  
Původní zimní stadion  byl pořízen v akci „Z“ 
a byl provozován od roku 1983. Vlastníkem 
byl hokejový klub HC Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou. Poslední významný stavební zá-
sah na objektu byl proveden v roce 2001, kdy 
byla ledová plocha zastřešena. Vlastní objekty 

zahrnující ledovou plochu, technické a sociální 
zázemí doznaly značného opotřebení a pro 
dnešní požadavky na zařízení tohoto typu 
byly již nevyhovující. Systém chlazení byl v ha-
varijním stavu. V roce 2008 převzalo objekt 
do správy město a pomohlo financovat ales-
poň udržovací práce na provozu chlazení.

Co všechno je nyní nové? 
Je kompletně zrekonstruována ledová plo-
cha s technologií chlazení, byla realizována 
přístavba dvoupodlažního objektu z jižní 
a západní strany kluziště. Na severní straně je 
umístěna nová tribuna s kapacitou  520 osob. 
V přistavěné budově se v I. NP nachází šatny 
a zázemí pro sportovce využívající plochu 
haly, šatny pro veřejnost, zázemí pro kraso-
bruslení, posilovna s regenerací, která má 
vlastní zázemí pro možné využití širokou ve-
řejností. Ve II. NP jsou prostory pro klubovou 
a spolkovou činnost, veřejně přístupný inter-
net, místnost pro matky s dětmi a pro hru 
stolního tenisu, též s potřebným zázemím. 
Bylo vytvořeno parkoviště se 47 parkovacími 
místy pro osobní automobily a 2 stáními pro 
autobusy. 

Jak může víceúčelové zařízení využívat 
široká veřejnost? 
Mimo hokejovou sezónu bude na ploše 
kluziště postavena víceúčelová sportovní 
podlaha, která bude sloužit pro míčové hry, 
florbal, futsal, in-line bruslení, badminton 
a další volnočasové aktivity občanů města 
i okolí. Veřejnost může využít prostory re-
generace se saunou a hydromasážní vanou, 
posilovnu, veřejně přístupný internet, hernu 
stolního tenisu. 

V objektu jsou prostory pro činnost šacho-
vého klubu, maminky s malými dětmi mají 
místnost vybavenou malou lezeckou stě-
nou, drobnými herními prvky. Své klubovny 
mají v objektu sportovní kluby a zájmové 
spolky – fotbalový klub, futsalový klub, cyk-
listický oddíl, oddíl stolního tenisu, místní 
organizace Svazu žen, Svazu zahrádkářů, 
Klubu českých turistů, smíšený sbor Gau-
deamus, a další. Dostatečné zázemí umož-
ňuje pořádání nejrůznějších soutěží zdejšími 
sportovními a zájmovými kluby.

Jsou občané Světlé a okolí spokojení 
s novými možnostmi? 
Z odezvy občanů při slavnostním otevření 
stavby se dozvídáme kladná hodnocení pro-
jektu. Samozřejmě se najdou i tací, kteří se 
k projektu staví skepticky. 

Realizovali byste tuto investici, pokud 
byste nezískali dotaci z ROP Jihovýchod? 
Vzhledem k možnostem rozpočtu města veli-
kosti Světlé nad Sázavou by tento projekt bez 
pomoci dotačních prostředků nebylo možné 
realizovat.

Děkujeme za rozhovor.


