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IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE O AUDITU 

Detailní informace o auditu 

Členský stát: Česká republika 

Fond/(y): Evropský fond pro regionální rozvoj 

Operační program: Praha - Konkurenceschopnost 

CCI: 2007CZ162PO001 

ůuditované období1 (monitorovací obdobíě: 17. 2. 2011 – 2. 8. 2013 

ůuditovaný subjekt: MEstská část Praha 2 
NámEstí Míru 20/600, PSČ 120 3ř, Praha 2 
IČ: 00063461 

Termín začátku a konce práce na místE: 5. 5. 2014 – 7. 5. 2014 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/27002 

Název projektu: Revitalizace Havlíčkových sad] 

Číslo/ datum právního aktu o poskytnutí 
dotace: 

Smlouva o financování 
INO/02/01/001755/2011 ze dne 29. 4. 2011 

Stav projektu Ěke dni zahájení audituě: Projekt fyzicky ukončen 

Číslo žádosti o platbu: 01 (KP01021222008) 
02 (KP01021222001) 
03 (KP01021222007; KP01021222015) 
04 (KP01021313752; KP01021313753) 

 

Informace o auditorském týmu 

Vedoucí auditorského týmu: Ing. Evžen Dušek 

Členové auditorského týmu: Ing. Miroslav Jedlička 

Ing. Petra Petrusová 

 

Ostatní informace 

Datum vypracování: 25. 11. 2014 

Počet stejnopis]: 2 

ůdresáti: ůuditovaný subjekt 

ůuditní orgán 

TO, PCO Ěel. verzeě 

Počet stran: 25 

Počet pUíloh: 2 

                                                           

1
 a vEcnE, časovE a finančnE související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP 
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SHRNUTÍ 
 

1. CÍL AUDITU 

Cílem auditu operace na vhodném vzorku pro ovEUení vykázaných výdaj] bylo v souladu 
s čl. 16 naUízení Komise ĚESě č. 1Ř2Ř/2006 ze dne Ř. prosince 2006, kterým se stanoví 
provádEcí pravidla k naUízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
Ědále jen „naUízení č. 1Ř2Ř/2006“ě, ovEUit, zda jsou splnEny tyto podmínky: 

 operace splňuje kritéria výbEru pro operační program, provádí se v souladu 
s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 
funkčnosti a využití nebo cíl], jichž je tUeba dosáhnout, 

 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými pUíjemcem, 

 výdaje vykázané pUíjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními pUedpisy, 

 veUejný pUíspEvek byl pUíjemci vyplacen v souladu s čl. 80 naUízení č. 10Ř3/2006. 

 

 

2. SHRNUTÍ HLůVNÍCH ZJIŠTDNÍ 

V pr]bEhu auditu bylo identifikováno celkem 1 zjištEní s vysokou mírou závažnosti.  

Identifikovaná zjištEní a doporučení jsou uvedena v Podrobné zprávE níže. 

 

 

 

Stupnice závažnosti zjištEní: 
Míry závažnosti 
zjištEní Definice zjištEní dle míry závažnosti pro audit operace 

Vysoká  
PodezUení na nesrovnalost s finančním dopadem Ětj. nezp]sobilý výdaj) 
vEtším nebo rovným 300 000 Kč. 

StUední  
PodezUení na nesrovnalost s finančním dopadem Ětj. nezp]sobilý výdaj) 
nižším než 300 000 Kč. 

Nízká  ůdministrativní porušení, bez identifikace finančního dopadu. 
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 Finanční rámec Kč Euro 

1. Zp]sobilé výdaje projektu dle 
právního aktu o poskytnutí dotace 

69 029 331,60  

2. Z toho: 

Veřejné finanční prostředky: 92,5% 

   a) PUíspEvek z fond] EU: 85% 

   b) Finanční prostUedky HMP: 7, 5% 

   c) Jiné národní veUejné finanční 
prostUedky: 7,5% 

 

63 852 131,48 

58 674 931,63 

5 177 199,85 

5 177 199,12 

 

3. Certifikované výdaje2 66 801 688,00 2 580 211,98 

4 ůuditované výdaje3 66 801 688,00 2 580 211,98 

4a. Zp]sobilé výdaje ovEUené na 
základE tohoto auditu operace 

39 999 461,00 1 544 977,25 

4b. Nezp]sobilé výdaje identifikované 
bEhem tohoto auditu operace 
(rozdíl Uádk] 4. a 4a.) 

26 802 227,00 1 035 234,73 

Nezp]sobilé výdaje podle auditu operace ĚUádek 4b.ě pUedstavují nesrovnalost. 
 

 

3. CELKOVÝ ZÁVDR 

Na základE provedeného auditu auditorský tým konstatuje, že získal pUimEUené ujištEní o tom, 
že: 

 operace splňuje kritéria výbEru pro operační program, provádí se v souladu 
s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 
funkčnosti a využití nebo cíl], jichž je tUeba dosáhnout, s výjimkou zjištEní uvedeného 
dále, 

 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými pUíjemcem, 

 výdaje vykázané pUíjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními pUedpisy, 
s výjimkou zjištEní uvedeného dále, 

 veUejný pUíspEvek byl pUíjemci vyplacen v souladu s čl. Ř0 naUízení č. 10Ř3/2006. 

Na základE provedeného auditu operace byly ovEUeny celkové certifikované výdaje ve výši 
66 801 6ŘŘ,00 Kč, z toho: 

 zp]sobilé výdaje pUedstavují 39 999 461,00 Kč a 

 nezp]sobilé výdaje pUedstavují 26 802 227,00 Kč. 

 

                                                           

2
 Certifikovaná výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období. 

3
 ůuditované certifikované výdaje. V pUípadE auditu 100% vybraného vzorku ĚŽoP/ projektuě stejná hodnota 

jako U. 3; pUi užití výbEru „vzorku ze vzorku“ pak hodnota skutečnE ovEUených výdaj] ĚpU. fakturě.  
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PODROBNÁ ZPRÁVů 
 

1. PRÁVNÍ RÁMEC ůUDITU 

ůuditní práce byly vykonány zejména v souladu s: 

 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné správE a o zmEnE nEkterých 
zákon] Ězákon o finanční kontroleě, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon o 
finanční kontrole”ě, 

 zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znEní Ědále jen „kontrolní Uád”ě, 

 naUízením Rady ĚESě č. 10Ř3/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení naUízení ĚESě č. 1260/ 1řřř Ědále jen „naUízení č. 10Ř3/2006“ě, 

 naUízením Komise ĚESě č. 1Ř2Ř/2006 ze dne Ř. prosince 2006, kterým se stanoví 
provádEcí pravidla k naUízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudržnosti a k naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 10Ř0/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

 naUízením Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 10Ř0/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj Ědále jen „naUízení č. 1080/2006“ě, 

 naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 10Ř1/2006 ze dne 5. července 2006 o 
Evropském sociálním fondu a zrušení naUízení ĚESě č. 17Ř4/1řřř, 

 zákonem č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 zákonem č. 5Ř6/1ř92 Sb., o dani z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 zákonem č. 2Ř0/200ř Sb., daňový Uád, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 zákonem č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní 
pozdEjších pUedpis], 

 zákonem č. 24Ř/2000 Sb., o podpoUe regionálního rozvoje, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], 

 zákonem č. 21Ř/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmEnE nEkterých souvisejících 
zákon] Ěrozpočtová pravidlaě, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 výzvou k pUedkládání projektových žádostí v rámci OPPK č. 07, 

 projektovou pUíručkou OPPK ver. 3.1, 

 pokyny pro zadávací Uízení na dodavatele ver. 1.5. 

 

PUi provádEní auditu byly zohlednEny mezinárodnE uznávané auditorské standardy ĚISů, 
ISPPIA, ISSAI) dle čl. 62 odst. 2 naUízení č. 10Ř3/2006. 

 

2. ROZSůH ů PTÍSTUP ůUDITU 

Audit operace byl zahájen dne 14. 4. 2014. Vlastní práce na místE u auditovaného subjektu 
byly provedeny od 5. 5. 2014 do 7. 5. 2014. 
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Cílem auditu bylo pUezkoumat: 

 soulad realizace operace s právním aktem o poskytnutí dotace vč. ovEUení, zda dodávky 
a služby byly poskytnuty v souladu s právním aktem o poskytnutí dotace, 

 zp]sobilost výdaj] Ědle pravidel pro danou operaci a OPě, 

 soulad realizace operace (projektu) s pUíslušnými pravidly pro projekty generující 
pUíjmy, 

 zda vykázané výdaje byly skutečnE vynaloženy, 

 zda nedochází k dvojímu financování výdaj] z jiných režim] podpor EU nebo režim] 
podpor ČR a za jiná programová období, 

 pUimEUenost audit trailu, 

 soulad realizace operace s relevantními právními pUedpisy EU a ČR ĚnapU. v oblasti 
zadávání veUejných zakázek, účetnictví, veUejné podpory, ochrany životního prostUedí, 
rovných pUíležitostíě, 

 soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu, 

 naplnEní pUíslušných monitorovacích ukazatel]. 

 

Popis auditované operace / výdaje 

Místo realizace projektu: Praha 2 

Popis projektu: PUedmEtem projektu je revitalizace veUejného prostranství 
Havlíčkových sad] v katastrálním území Vinohrady. 

VeUejná podpora: 
Projekt nezakládá veUejnou podporu dle vymezení čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o ES.  

 

Popis vykonané auditní práce 

ůuditní práce byly vykonány v souladu s Manuálem AO - Programové období 2007 – 2013. 

ůuditorský tým pUed zahájením auditu zanalyzoval všechny dostupné zdroje informací 
k auditovanému projektu (IS Monit7, IS MSC2007, IS VZ US, www.oppk.cz atd.) včetnE 
dokumentace poskytnuté TO. 

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu 
dokumentaci k veUejným zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní pUedložené 
dokumentace je uveden níže: 

 Výzva k pUedkládání projektových žádostí v rámci OPPK č. 07, 

 Projektová pUíručka OPPK 3.1, 

 žádost o finanční podporu ĚIS Benefit7ě č. 1qEJHO0001, 

 Smlouvu o financování č. INO/02/01/001755/2011, 

 monitorovací zpráva č. 1 až č. 6, 

 žádosti o platbu č. 1 až č. 4 vč. soupisek faktur, 

 účetnictví projektu, resp. účetní doklady Ěfaktury vč. pUíloh, bankovní výpisy, tiskové 
účetní sestavy k projektu atd.ě 
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 interní smErnice o účetnictví a archivaci, 

 podklady k veUejným zakázkám, 

 Rozhodnutí ÚHOS Č.j.: ÚHOS-R267/2011/VZ-19523/2012/310/Pse. 

 

PUi auditu operace byly použity následující auditní techniky: 

 analýzy a výpočty, 

 srovnání a identifikace podobností a rozdíl],  

 fyzická zkoumání, 

 testování: 

o odsouhlasení, 

o sledování informací od dokumentu k dokumentu, 

o doložení, 

 rozhovory a písemné dotazování, 

 kontrolní listy, 

 pozorování. 

 

Seznam osob pUíjemce, se kterými bylo jednáno: 

 Mgr. Jana Černochová Ěstarostkaě, 

 Mgr. Jaroslav Koubek, MPA (vedoucí oddElení inovace), 

 Petr Reiterman (referent OIV). 

 

3. PROVEDENÁ PRÁCE 

Stručný výčet provedené práce a jejích závEr] je uveden v tabulce níže: 

Oblast pUezkoumání auditu ZávEr za oblast Reference na zjištEní 

Soulad s právním aktem o 
poskytnutí dotace 

Identifikovány nedostatky ZjištEní č. 1 

Zp]sobilost výdaj] Identifikovány nedostatky ZjištEní č. 1 

Soulad s pUíslušnými pravidly 
pro projekty generující pUíjmy 

Není relevantní  

Skutečné vynaložení vykázaných 
výdaj] 

Bez zjištEní  

Zákaz dvojího financování Bez zjištEní  

PUimEUenost audit trailu Bez zjištEní  

Soulad realizace s relevantním 
právem EU a ČR 

Identifikovány nedostatky ZjištEní č. 1  

 

Soulad s pravidly pro publicitu Bez zjištEní  
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Oblast pUezkoumání auditu ZávEr za oblast Reference na zjištEní 

NaplnEní monitorovacích 
ukazatel] 

Bez zjištEní  

 

Detail auditovaných certifikovaných výdaj] je shrnut v následující tabulce: 

Žádost o platbu Zp]sobilé výdaje dle 
auditu operace 

Nezp]sobilé 
výdaje dle auditu 

operace Číslo KP Období 

1 01021222008 17. 2. 2011 – 28. 7. 2011 46 080,00 0,00 

2 01021222001 29. 7. 2011 – 30. 11. 2011 92 160,00 0,00 

3 
01021222007 

1. 12. 2011 – 21. 5. 2012 
6 904 210,90 4 706 471,10 

01021222015 267 960,00 0,00 

4 
01021313752 

22. 5. 2012 – 30. 10. 2012 
32 413 500,10 22 095 755,90 

01021313753 275 550,00 0,00 

 

Seznam provEUených veUejných zakázek v pr]bEhu realizace auditu je uveden v tabulce níže: 
Č. Typ 

zadavatele 
. 

Typ a druh VZ, 
evidenční číslo 
zakázky4 (datum 
vyhlášeníě 

Popis 
pUedmEtu 
veUejné 
zakázky 

Počet 
pUijatých/ 
vyUazených 
nabídek 
(datum pro 
podání 
nabídekě 

Jméno či název 
uchazeče5 a 
nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Datum 
uzavUení 
smlouvy a 
cena 
smluvní / 
skutečnE 
uhrazená6 s/ 
bez DPH 

1. VeUejný 
zadavatel  

Podlimitní  
na dodávky/ 
stavební práce 
ev. č. 60059095 
(22. 4. 2011) 

 

Revitalizace 
Havlíčkových 
sad] 

4 / 2 
(13. 5. 2011) 

Uchazeč č. 1  
SWIETELSKY 
stavební s. r. o. 
a CENTRA a. s. 
(91 899 900,00 
Kčě 
Uchazeč č. 2 
SMP CZ, a. s. a 
Gardenline s.r.o. 
 (93 560 643,00 
Kčě 
Uchazeč č. 3 
HOBAK a. s. 
 (83.976.838,00 
Kč) 
 

1. 12. 2011 
91.899.900, 
00 Kč/ 
54.714.368 
Kč/ 
65.657.241, 
60 s DPH 

                                                           

4
 Číslo dle ISVZ ĚpUípadnE dle MZě. 

5
 Uchazeč, s nímž byla uzavUena smlouva, je zvýraznEn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni pUípadní 

vyUazení uchazeči. 
6 SkutečnE uhrazená cena, pokud je bEhem auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky Ěviz. vícepráce či 
ménEpráceě. 
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Č. Typ 
zadavatele 
. 

Typ a druh VZ, 
evidenční číslo 
zakázky4 (datum 
vyhlášeníě 

Popis 
pUedmEtu 
veUejné 
zakázky 

Počet 
pUijatých/ 
vyUazených 
nabídek 
(datum pro 
podání 
nabídekě 

Jméno či název 
uchazeče5 a 
nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Datum 
uzavUení 
smlouvy a 
cena 
smluvní / 
skutečnE 
uhrazená6 s/ 
bez DPH 

Uchazeč č. 4 
Skanska a. s.  
(69.564.711) 
 

2. Mimo režim 
zákona o VZ 

VZMR II. 
kategorie 
na služby 
(16. 9. 2011) 

Revitalizace 
Havlíčkových 
sad] – 
Technický 
dozor 
investora 
(TDI) 

7/6 
(4. 10. 2011) 

Uchazeč č. 1 
SIN spol. s r.o. 
696,00 Kč/ hod 
Uchazeč č. 2 
Ing. Marin  
(190,00 Kč) 
Uchazeč č. 3 
Varia s. r. o. 
(414,00 Kč) 
Uchazeč č. 4 
Deltaplan spol. 
s r.o. 
(420,00 Kč) 
Uchazeč č. 5 
Safety pro s. r. o. 
(504,00 Kč) 
Uchazeč č. 6 
ARA spol. s r. o. 
(840,00 Kč) 
Uchazeč č. 7 
RE-IN s. r. o. 
(1080,00 Kč) 
 

5. 12. 2011 
696,00 Kč 
/hod./ 
375.456,00 
Kč/ Ěnení 
plátcem 
DPH) 

3. Mimo režim 
zákona 

VZMR I. 
kategorie 
na služby 
(23. 6. 2011) 

Revitalizace 
Havlíčkových 
sad] – 
Poradenská 
činnost 
projektového 
managementu 
a monitoringu 

3/0 Uchazeč č. 1 
EU Via a. s. 
(230.400,00) 
Uchazeč č. 2 
CWE a. s.  
(225.600,00) 
Uchazeč č. 3 
Eurovision a. s. 
(237.600,00) 

22. 7. 2011 
230.400,00 
Kč /  

 

4. ZJIŠTDNÍ ů DOPORUČENÍ 

 

Číslo a název 
zjištEní: 

1 – NeoprávnEné vyUazení jednoho z uchazeč] o VZ  

Popis zjištEní: ůuditovaný subjekt jako veUejný zadavatel zveUejnil dne 22. 4. 2011 pod 
evidenčním číslem 60059095 v informačním systému veUejných zakázek 
podlimitní veUejnou zakázku „Revitalizace Havlíčkových sad]“. Pro 
výbEr dodavatele bylo v souladu s ustanovením § 27 ZVZ zvoleno 
otevUené Uízení.  
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V protokolu o posouzení kvalifikace pro veUejnou zakázku na stavební 
práce „Revitalizace Havlíčkových sad]“ je uvedeno, že: 

1) „uchazeč Skanska a. s. nepUedložil čestné prohlášení o obratu 
dosaženém s ohledem na pUedmEt veUejné zakázky Ěrozumí se 
obrat ve stavební výrobE a v provádEní restaurátorských pracíě 
v souladu s požadavky zadavatele uplatnEnými v bodE 5.4.3 
podrobných podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel 
požadoval, aby čestné prohlášení současnE obsahovalo i seznam 
staveb a restaurátorských prací, které jsou v uvedeném obratu za 
plnEní dosažená s ohledem na pUedmEt veUejné zakázky 
započítány. Zadavatel požadoval tento seznam v čestném 
prohlášení z toho d]vodu, že jiným zp]sobem nelze obrat za 
plnEní dosažená s ohledem na pUedmEt veUejné zakázky ovEUit, 
neboť se obecnE nesleduje. 

2) z doložených referenčních list] není jednoznačné, zda uchazeč 
prokázal zkušenosti s obdobnými zakázkami v souladu 
s požadavky zadavatele uplatnEnými v bodE 5.5.1 podrobných 
podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel požadoval 
stanoveným zp]sobem prokázat zkušenosti s provedením tUech 
stavebních prací spočívajících v realizaci park] a zahrad Ěbod ů 
a bod B).“ 

 
Fa Skanska a. s. dne 26. 5. 2011 doručila zadavateli „ObjasnEní 
a vysvEtlení k pUedloženým informacím k prokázání kvalifikace nabídky – 
Revitalizace Havlíčkových sad], VZ 6005ř0ř5“, kde doplňuje čestné 
prohlášení o obratu a dále doplňuje tUi zakázky k požadavku zadavatele 
o prokázání zkušeností s provedením tUech stavebních prací spočívajících 
v realizaci park] a zahrad, ze dne 13. 5. 2011.    
 
Dále s v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 30. 5. 2011 uvádí, že: 
„Komise se rozhodla v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů požádat uchazeče 
Skanska a. s. a HOBAK a. s. o objasnění předložených informací 
k prokázání kvalifikace a to ve smyslu výše uvedených zjištění. Oba 
uchazeči požadované objasnění ve stanovené lhůtě tj. do 27. 5. 2011 do 
12:00 hodin doručili.“ Jak vyplývá z dalšího textu tohoto protokolu o 
posouzení kvalifikace, oba vyzvaní uchazeči požadované doklady 
doplnili, nicménE komise k tomuto nepUihlédla s následujícím 
od]vodnEním: „Komise, která posuzovala kvalifikaci, však k doplnění již 
nemohla přihlédnout, neboť dle § 52 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., je 
v otevřeném řízení dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve 
lhůtě pro podání nabídek a jak vyplývá z rozhodovací praxe Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže pro prokázání kvalifikace lze přihlížet 
pouze k dokumentům zařazeným v nabídce každého uchazeče, tedy nelze 
přihlížet k žádnému dokumentu doloženému po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek.“ 
 
Dle § 5ř odst. 4 ZVZ účinného ke dni posuzování kvalifikace tj. k 
30. 5. 2011, mohl veUejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby 
písemnE objasnil pUedložené informace či doklady nebo pUedložil další 
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dodatečné informace či doklady prokazující splnEní kvalifikace. 
Výkladová praxe v období posuzování kvalifikace uvádEla, že aplikaci 
ustanovení § 5ř odst. 4 ZVZ, tj. vyzvání uchazeče k doplnEní kvalifikace, 
lze „veřejným zadavatelům doporučit, zejména s ohledem na skutečnost, 
že v mnoha případech se jedná pouze o formální pochybení dodavatelů, 
kteří jinak požadovanou kvalifikaci splňují, a zadavatel by se jinak 
připravil o možnost získat jinak ekonomiky výhodnou nabídku.“7 Tento 
postup umožňovala i zadávací dokumentace, ve které je v bodE 5. 6 
konkrétnE uvedeno „Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby 
písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další 
dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem.“ 
 
Jak vyplývá z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 30. 5. 2011, 
uchazeč Skanska, a. s., kvalifikaci na výzvu zadavatele UádnE a včas 
doplnil, nabídka netrpEla jinými vadami, pUesto byl tento uchazeč 
vyloučen. Uchazeč mohl být dle ustanovení § 60 odst. 1 ZVZ stejnE tak 
dle článku 5.6 zadávací dokumentace vyloučen jen pokud nesplnil 
kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že k této situaci 
nedošlo, uchazeč Skanska a. s. nemEl být vyloučen a jeho nabídka mEla 
být zadavatelem hodnocena. ůuditorský tým proto provedl vyhodnocení 
poUadí nabídek včetnE neoprávnEnE vyloučené nabídky uchazeče Skanska 
a. s., následovnE: 
1. Skanska, a. s. s nabídkovou cenou 6ř 564 711 Kč bez DPH 

(83 477 653 Kč včetnE DPHě 
2. Swietelsky stavební, s.r.o. s nabídkovou cenou ř1 899 ř00 Kč bez 

DPH (110 279 880 Kč včetně DPH) 
3. SMP CZ, a. s. s nabídkovou cenou ř3 560 643 Kč bez DPH 

(112 272 771,60 Kč včetnE DPHě 
 
Podle ustanovení článku 5 odst. 1 smlouvy o financování projektu je 
pUíjemce dotace povinen postupovat mj. v souladu s Projektovou 
pUíručkou OPPK, která v kapitole 3. 4. stanoví mezi základní principy 
zp]sobilosti výdaj] též princip hospodárnosti.  V souladu s ustanovením 
§ 2 písm. mě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné 
správE a o zmEnE nEkterých zákon], se hospodárností míní takové použití 
veUejných prostUedk] k zajištEní stanovených úkol] s co nejnižším 
vynaložením tEchto prostUedk], a to pUi dodržení odpovídající kvality 
plnEných úkol].  
 
Vzhledem k tomu že zadavatel neoprávnEnE vyloučil nejlevnEjšího 
uchazeče  fa Skanska a. s. s nabídkovou cenou 6ř 564 711 Kč bez DPH 
a smlouvu uzavUel s uchazečem Swietelsky stavební, s. r. o., jejíž cenová 
nabídka byla 91 899 ř00 Kč bez DPH, je rozdíl v nabídkové cenE 
22 335 1Řř Kč. V rámci projektu bylo DPH uznatelným výdejem, proto 
celková suma s DPH je 26 802 227 Kč. Vyloučením nejvýhodnEjší 

                                                           

7 komentáU k ustanovení § 5ř odst. 4 bod 12 str. 2Ř3 in Podešva, Olík, Janoušek, Stránský, Zákon o veUejných 
zakázkách komentáU, Wolters Kluwer Česká republika, 2. vydání, Praha, ISBN ř7Ř-80-7357-636-3 
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nabídky, došlo k porušení zásady hospodárnosti, tak jak je zakotvena ve 
smlouvE o financování projektu, Projektové pUíručce OPPK i v zákonE 
o finanční kontrole. Taktéž dle Rozhodnutí Komise CĚ2013ě ř527 final, 
kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, se 
uvádí nezp]sobilý výdaj 5% - 25% pro neoprávnEné vyUazení jednoho 
z uchazeč] o veUejnou zakázku. 
ůuditorský tým proto z d]vodu porušení této zásady vyčíslil 
nezp]sobilé výdaje ve výši 26 802 227 Kč. 
 
 

PenEžní 
vyjádUení 
nezp]sobilých 
výdaj]: 

 26 802 227 Kč 

Míra 
závažnosti 
zjištEní: 

Vysoká 

Nesrovnalost: ANO 

Doporučení: - 

Stanovisko 
auditovaného 
subjektu: 

Stanovisko auditovaného subjektu je součástí pUílohy č. 1 Zprávy o auditu 
operace. 

Reakce AO/ 
ZávEr: 

ůuditovaný subjekt UádnE a včas zaslal stanovisko k Návrhu Zprávy 
o auditu operace. Ve svém stanovisku nesouhlasí se závEry auditorského 
týmu obsaženými v Návrhu Zprávy a trvá na tom, že v pUedmEtné vEci 
zákon č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veUejné správE a o zmEnE nEkterých zákon], ani 
pravidla stanovená v Projektové pUíručce OPPK včetnE zásady 
hospodárnosti neporušil. 

ůuditorský tým se podrobnE seznámil se stanoviskem auditovaného 
subjektu a toto stanovisko nem]že akceptovat z níže uvedených d]vod].  

Komise ustanovená pro posouzení kvalifikace se sešla dne 23. 5. 2011 
a na svém jednání posuzovala doklady v nabídkách k prokázání 
kvalifikace uchazeč]. Zde komise zjistila, že uchazeč Skanska a. s. a také 
uchazeč HOBůK a. s. nesplnili kvalifikační požadavky v dle rozsahu 
požadované zadavatelem. Komise rozhodla v souladu s § 5ř odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách ve znEní pozdEjších 
pUedpis], požádat jmenované uchazeče o objasnEní pUedložených 
informací k prokázání kvalifikace. Termín pro doručení objasnEní byl 
stanoven zadavatelem na 27. 5. 2011 do 12:00 hodin. Oba uchazeči ve 
stanovené lh]tE požadované objasnEní doručili. Uchazeč Skanska a. s. 
doručil zadavateli „ObjasnEní a vysvEtlení k pUedloženým informacím 
k prokázání kvalifikace nabídky „Revitalizace Havlíčkových sad]“, VZ 
60059095 dne 26. 5. 2011, ve kterém splnil požadované doplnEní 
k bod]m 5.4.3 - pUedložení čestného prohlášení o obratu a k bodu 5.5.1 - 
prokázání zkušeností s provedením tUech stavebních prací spočívajících 
v realizaci park] a zahrad, dle Podrobných podmínek zadávací 
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dokumentace. Komise v protokolu o posouzení kvalifikace vyhotoveného 
dne 30. 5. 2011 vyhodnotila, že uchazeč Skanska a. s. splnil prokázání 
kvalifikace, ovšem až v objasnEní ze dne 26. 5. 2011. 

ůuditorský tým vychází z právního komentáUe k § 52 zákona č. 137/2006 
Sb., o veUejných zakázkách, platnému ke dni rozhodování komise, ve 
kterém je uvedeno v odstavci 6: „Prokázání kvalifikace lze mEnit 
a doplňovat pouze ve shora uvedených lh]tách vyhrazených 
k prokazování kvalifikace, poté již nikoliv. Zákon však umožňuje Ě§ 59 
odst. 4ě, aby veUejný zadavatel v pUípadE jinak pro nEj výhodné nabídky 
a v pUípadE, že tato nabídka neobsahuje nEkterý požadovaný doklad, 
vyzval v rámci posuzování prokázání splnEní kvalifikace dodavatele 
k odstranEní vad kvalifikace, resp. k pUedložení dalších informací či 
doklad] prokazujících splnEní kvalifikace. Jedná se zejména o pUípady, 
kdy dodavatelé Zákonem či veUejným zadavatelem stanovenou kvalifikaci 
splňují, avšak opomnEli nEkteré listiny týkající se kvalifikace pUedložit, 
nebo se dopustili chyb pUi formulování svých prohlášení.“8  

Z výše uvedeného právního komentáUe o dobE prokazování splnEní 
kvalifikace k § 52 zákona 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách v platném 
znEní v dobE rozhodování komise, vyplývá, že komise zadavatele 
ustanovená pro posouzení kvalifikačních pUedpoklad] uchazeč] 
nepostupovala v souladu s § 5ř výše uvedeného zákona a neoprávnEnE 
vyloučila uchazeče Skanska a. s. z procesu hodnocení nabídek, jelikož 
tento uchazeč splňoval požadovanou kvalifikaci, což doložil v „ObjasnEní 
a vysvEtlení k pUedloženým informacím k prokázání kvalifikace nabídky“, 
která je součástí zprávy v pUíloze č. 2. 

Na základE výše uvedených d]vod] auditorský tým zaslanému stanovisku 
nevyhovuje a zjištEní ponechává v plném rozsahu tak, jak je výše 
uvedeno. 

  

                                                           

8
 viz Podešva, V., Olík, M., Janoušek, M., Stránský, J., Zákon o veUejných zakázkách. KomentáU, 2. vydání, 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, ISBN 978-80-7357-636-3, strana 238 
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5. DOKONČENÍ AUDITU 
 

ůuditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona o finanční kontrole oprávnEn zaujmout k 
Návrhu Zprávy o auditu operace písemné stanovisko. Lh]ta k seznámení se s Návrhem 
Zprávy o auditu operace respektive lh]ta k zaujetí stanoviska byla stanovena na 10 
kalendáUních dní ode dne doručení Návrhu Zprávy o auditu zástupci auditovaného subjektu, 
tj. do 16. 11 2014.  

ůuditovaný subjekt podal UádnE a včas stanovisko, které je obsahem pUílohy č. 1 této zprávy. 
ůuditorský tým provedl pUezkum na základE obdrženého stanoviska a vzhledem k tomu, že 
stanovisko neobsahovalo nové skutečnosti, které by mohly vést ke zmEnE zjištEní, je zjištEní 
č. 1 ponecháno v p]vodnE uvedené podobE. Zd]vodnEní tohoto kroku je uvedeno výše ve 
zprávE. 

Zpráva o auditu operace bude zaslána auditovanému subjektu a pUíslušnému Tídícímu orgánu k 
informaci. 

PodEkování 
ůuditorský tým vyjadUuje tímto své podEkování zástupc]m auditovaného subjektu za jejich 
vstUícnost a spolupráci pUi provádEní auditu. 
 

6. PODPISY ČLEN¥ ůUDITORSKÉHO TÝMU 

 

Vedoucí auditorského týmu Podpis 

Ing. Evžen Dušek  

 

Členové auditorského týmu Podpis 

Ing. Miroslav Jedlička  

Ing. Petra Petrusová  

 

Vedoucí oddElení 5212 za supervizi Podpis 

Ing. Milan Hejkrlík  

V Praze dne 25. 11. 2014 
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7. SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK 

AO ůuditní orgán 

CCI Referenční číslo operačního programu 

ČR Česká republika 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství, Evropská společenství  

EU Evropská unie 

IS Informační systém 

ISPPIA Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu 

ISA Mezinárodní auditorské standardy 

ISSAI Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí 

OP Operační program 

PCO Platební a certifikační orgán 

TO Tídicí orgán 

SR 

ÚHOS 

Státní rozpočet 

ÚUad pro ochranu hospodáUské soutEže 

VZ VeUejná zakázka 

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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8. PTÍLOHů č. 1 – Stanovisko auditovaného subjektu 
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9. PTÍLOHů č. 2 – ObjasnEní a vysvEtlení firmy Skanska a. s. 
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