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Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 

 

Město Český Krumlov vypsalo dne 27. března 2012 veřejnou zakázku (dále jen VZ) na stavební práce 
v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Tato zakázka je realizována v rámci 
strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). 

Zpracování zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení proběhlo v souladu s platným zněním 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), tedy v souladu s verzí účinnou před 
1. dubnem 2012, a tedy před datem, k němuž se váže poslední novela zmíněného zákona. Stejně tak 
tomu bylo i u projektové dokumentace stavby, která byla vyhotovena v souladu se všemi předpisy a 
zákony platnými v dané době. Před vyhlášením veřejné zakázky prošla zadávací dokumentace kontro-
lou ze strany Ministerstva kultury ČR (dále jen MK ČR) a byla schválena. Bez souhlasu MK ČR by 
nebylo možné jakoukoliv veřejnou zakázku vyhlásit.  

Taktéž hodnotící komise byla ustanovena v souladu se zákonem. Každého jednání komise se mohl 
zúčastnit zástupce MK ČR, aby dohlížel na jednotlivé kroky a daná veřejná zakázka nemohla být zpo-
chybněna. Přesto, že pozvánky na každé jednání, byly MK ČR zasílány v dostatečném předstihu, se 
žádného jednání jeho zástupce nezúčastnil. Vlastní výběr dodavatele probíhal od poloviny června roku 
2012 do 23. listopadu 2012. V rámci jednotlivých procesů musel zadavatel přehodnotit své původní 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a na základě nově zjištěných skutečností provést opětovné 
hodnocení nabídek, které vyústilo ve výběr nového dodavatele. Následně pak do konce roku 2012 
probíhalo vyřizování námitek, a to opět v souladu se zákonem.  

Nabídku v rámci VZ podalo sedm uchazečů, z nichž bylo pět postupně vyloučeno. Důvodem pro vy-
loučení byly ve třech případech početní chyby v nabídce, v jednom případě nesplnění ekonomické 
kvalifikace a v posledním případě, vedle pochybnosti o reálnosti výše nabízené ceny, zejména to, že 
nabídka nebyla v souladu s právními předpisy ČR ve vztahu k subdodavatelům. Nikdo z uchazečů 
nepodal odvolání proti vyloučení či proti výběru dodavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
a tak v prvních dnech roku 2013, byla celá dokumentace předložena ke schválení MK ČR. 

Vyjadřování k VZ ze strany MK ČR bylo z pohledu města Český Krumlov možné označit za poměrně 
nestandardní. První námitky, resp. údajná pochybení, které měly být důvodem ke zrušení VZ, obdrželo 
město písemně v průběhu ledna. Tyto námitky byly ze strany města Český Krumlov shledány jako 
neoprávněné, tj. v rozporu se zákonem. V této souvislosti se snažilo město Český Krumlov iniciovat 
schůzku se zástupci MK ČR, na které budou jednotlivá pochybení diskutována na odborné úrovni.  Na 
návrhy na takového projednání však nebylo po dlouhou dobu ze strany MK ČR reflektováno.  



Vzhledem k přetrvávajícímu pohledu MK ČR na VZ se město Český Krumlov obrátilo s žádostí o 
posouzení diskutovaných údajných pochybení na řídící orgán MK ČR, kterým je v případě projektů 
IOP Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR). To je nadto tvůrcem příslušného zákona o zadá-
vání VZ. Dle dostupných informací a dokumentů potvrdilo MMR správnost postupů města Český 
Krumlov v rámci VZ. Správnost jednotlivých kroků potvrdili i přizvaní znalci v dané problematice. 
Město Český Krumlov zaslalo jednotlivá stanoviska MK ČR, které je však neakceptovalo a opětovně 
doporučilo zrušení VZ. Postupem času byla ze strany MK ČR sdělována další údajná pochybení 
v zakázce. Tyto město Český Krumlov neakceptovalo a i nadále sdílí názor MMR a odborníků, že se 
nejedná o důvody, které by měly vést ke zrušení zakázky, resp. nejedná se o pochybení v rámci dané 
zakázky. 

Dne 31. července 2013 obdrželo město Český Krumlov konečné zamítavé stanovisko MK ČR, ve 
kterém sděluje, že za průtah jednání ohledně této VZ je zodpovědné výhradně město Český Krumlov. 
S tím se město z mnoha důvodů a na základě relevantních skutečností nemůže opětovně ztotožnit.  

V současné době je řešena problematika, která zcela tak nesouvisí z výše uvedenou veřejnou zakáz-
kou, ale souvisí se změnami probíhajícími na MK ČR, resp. s Integrovaným operačním programem. 
Jedná se o skutečnost, že vláda ČR odebrala MK ČR realizaci všech projektů IOP a převedla ji pod 
správu MMR. Důvody, které k tomu vládu vedly, jsou uvedeny velmi popisně zde: 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Lukl-Kulturni-
projekty-vyuzivajici-prostredky-z-fondu-eu-ridi-mmr. 

O dalším postupu města Český Krumlov se rozhodne v nejbližších dnech. 
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