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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 6.5.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Bohdana Kalincová , pověřená vedením Odboru řízení projektů a investic
Blanka Kosičková, Ing.

Název materiálu:

„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –
zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před pasáží, 
rozpočtové opatření

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. ruší investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava 
prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo č. 
SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 530, 
se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schvaluje změnu využití prostoru před pasáží z klidové zóny zpět na parkoviště pro osobní 
automobily a ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit dokumentace pro povolení a 
realizaci akce parkoviště pro osobní automobily v prostoru před pasáží, v ul. Palackého v 
Přerově

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE 
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500263
– Úprava 
prostoru kolem 
kašny
u restaurace 
Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0



3745 021 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500203
– Úprava 
prostoru před 
pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní 
činnosti j. n. 
(rezerva)

83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

VARIANTA II

1. neschvaluje zrušení investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 
500263 a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo 
č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 
530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. neschvaluje změnu využití prostoru před pasáží z klidové zóny zpět na parkoviště pro osobní 
automobily

3. neschvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500263
– Úprava 
prostoru kolem 
kašny
u restaurace 
Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500203
– Úprava 
prostoru před 
pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní 
činnosti j. n. 
(rezerva)

83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

4. schvaluje dokončení akcí dle původního investičního a projektového záměru



VARIANTA III

1. ruší investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava 
prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo č. 
SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 530, 
se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schvaluje způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor stávajícího 
staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních 
prací dle Přílohy č. 2

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč 
(org. 500263
– Úprava prostoru 
kolem kašny
u restaurace Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč 
(org. 500203
– Úprava prostoru před 
pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Za investora a realizátora akce – odbor správy majetku a komunálních služeb, odd. investic a 
technické správy, od 1.4.2015 odbor řízení projektů a investic, úsek přípravy a realizace investic

Realizaci předmětných akcí „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před 
pasáží“ zahájil odbor správy majetku a komunálních služeb, odd. investic a technické správy na 
základě realizovaného zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 
2014, na realizaci staveb „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před 
pasáží“, uzavřené se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské 
Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 60775530. V souvislosti s organizační změnou struktury Magistrátu města 
Přerova byla k 1.4.2015 realizace akce převedena na nově vzniklý odbor řízení projektů a investic, 
úsek přípravy a realizace investic.  

Realizace akcí byla zahájena na základě finančního krytí ve výši 7 606 400,- Kč s DPH, o kterém 
rozhodlo ZM konaného dne 13.4.2015, č. usnesení: 100/5/5/2015. Rozpočtovým opatřením 
navazujícím na organizační změnu byly k 1.4.2015 tyto prostředky převedeny z rozpočtu odboru MAJ 
do rozpočtu odboru PRI.

Na 14. schůzi Rady města Přerova, konanou dne 9.4.2015, byl na základě zjištění a podkladů 
získaných zadavatelem (objednávka subdodávky a faktura), předložen návrh na odstoupení od výše 
uvedené smlouvy o dílo č. SML/0999/2014, a to dle čl. XVI odst. 2) písm. e) smlouvy, kdy dle 
učiněných zjištění došlo k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X odst. 8. smlouvy, dle 
kterého se zhotovitel zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 



hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele a osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po 
uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. 

Usnesením RM č. 14, č. usn. 363/14/6/2015 bylo rozhodnuto o odstoupení od smlouvy dle čl. XVI 
odst. 2) písm. e) smlouvy z důvodu nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. odst. 8. této smlouvy“ ze 
strany zhotovitele.
Na základě tohoto rozhodnutí byla zhotoviteli, dne 20.4.2015, sdělena informace o odstoupení 
objednatele od smlouvy a zhotovitel byl současně vyzván k protokolárnímu předání   nedokončeného  
díla  v  termínu  do 10  kalendářních  dnů  ode dne   doručení   tohoto  odstoupení.  

V návaznosti na odstoupení od smlouvy byl odbor řízení projektů a investic informován o rozhodnutí 
vedení města akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ 
dále nerealizovat, se současným vznesením požadavku na uvedení prostoru staveniště před pasáží do 
uživatelného stavu, a aktuálním požadavkem na provedení úkonů potřebných k zajištění vydání 
stavebního a územního rozhodnutí o navrácení původního účelu prostor před pasáží, tj. o rozhodnutí o 
vybudování parkovacích ploch pro osobní automobily (VARIANTA I návrhu rozhodnutí).
Odbor PRI tímto upozorňuje, že požadavek na zajištění vydání stavebního a územního rozhodnutí o 
navrácení původního účelu prostor před pasáží přináší nutnost zpracování projektových dokumentací, 
na základě kterých může být toto rozhodnutí vydáno.

Vzhledem    ke  skutečnosti,  že  na  stavbu  „ Úpravy   veřejného  na  ulici   Palackého - před  pasáží v 
Přerově“   bylo    Magistrátem   města   Přerova, Odborem   stavebního  úřadu a  životního  prostředí  
vydáno  rozhodnutí č. 63/2012 ze  dne   4.5.2012  o   umístění   stavby  spočívající  ve  zřízení  klidové  
zóny  s  vodním  prvkem  na  p.  č.  4926/1 a p. č.4926/4 v katastrálním území Přerov, a bylo vydáno 
stavební  povolení  č. 21/2014,  které   nabylo   právní moci 30.4.2014, je nutné pro vybudování  
parkoviště v  dané  lokalitě zajistit zpracování  projektové dokumentace pro  vydání   územního   
rozhodnutí  o  umístění  nové stavby, dokumentace  pro  vydání   stavebního povolení a dokumentace  
pro  zadání  stavby. Projektovou  dokumentaci, resp. projekt  na   vybudování   parkoviště  v prostoru  
před  pasáží  by dále bylo nutné   koordinovat  s projektem  „Rozšíření  ulice. Palackého v  Přerově “, 
a  to  zejména v návaznostech vjezdu  a  výjezdu  z parkoviště.   

Návazně na zpracování těchto projektových dokumentací a vydání výše uvedených rozhodnutí může 
být zahájena příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele na dokončení stavby.

S výše uvedeným požadavkem na dokončení stavby dle výše uvedeného záměru souvisejí tyto 
předpokládané časové a finanční náklady:

a)      časový nárok až více než 10 měsíců na zajištění dokumentací a vlastních stavebních rozhodnutí
b)       náklady na zabezpečení bezpečnosti nedokončené stavby 
c)       náklady na zhotovení projektových dokumentací 

ad b) po protokolárním předání  a  převzetí  nedokončené stavby  od  zhotovitele  je  nutné  zajistit  
prostor  staveniště  proti vstupu a pohybu nepovolaných  osob  po  staveništi.  Poptávkovým  řízením  
na ohraničení stavby prostoru před  pasáží  pomocí   dočasného  dopravního  značení  byl zjištěn 
předběžný  náklad   na   přípravu a  realizaci značení 14 000,- Kč s navazujícím měsíčním nájem 
dočasného dopravního  značení 7 000,- Kč včetně   údržby.      

Na základě požadavku na přípravu předlohy návrhu usnesení odbor řízení projektů a investic, v rámci 
přípravy návrhu usnesení vztahujícímu se k rozhodnutí o zrušení akcí a dokončení stavby pasáže ve 
výše uvedeném rozsahu, požádal odbor ekonomiky o stanovisko k postupům finančního vypořádání 
souvisejícím s případným přijetím navrhovaného usnesení.



Na základě doporučení odboru ekonomiky je v návrhu na usnesení uveden bod 3., tj. návrh na 
schválení rozpočtového opatření zabezpečujícího vrácení finančních prostředků do rozpočtu města. 

Vrácení finančních prostředků do  rozpočtu  města by tak, v případě rozhodnutí  zastupitelstva  města  
o zrušení obou  investičních  akcí, proběhlo v rozsahu výše uvedeného návrhu RO  - bod č. 3 návrhu 
usnesení - tj. z  ORG 500263  ( Úprava   prostoru   kolem  kašny   u restaurace Haná) ve výši 4 820,2 
tis. Kč a z ORG 500203 (Úprava  prostoru  před  pasáží) ve  výši  2 486,2 tis. Kč, celkem 7 306,4 tis. 
Kč.  
Zbývající   finanční  prostředky  ve  výši   300 tis. Kč jsou  ponechány  v rozpočtu  odboru   řízení  
projektů  a  investic  jako  rezerva pro pokrytí nákladů  na   úhradu dočasného dopravního značení 
prostoru staveniště stavby a  pokrytí  nákladů  na  zpracování projektových dokumentací pro  
vybudování parkoviště  v prostoru  před   pasáží. 
Výše uvedená částka je hrubým odhadem nákladů na zpracování projektových dokumentací a 
rezervou na zabezpečení prostor prozatím pro dobu 3 měsíců, kdy pro případ nutnosti zabezpečení 
širšího rozsahu finančního krytí bude návazně požádáno o dodatečné rozpočtové opatření, což bylo 
předjednáno s odborem OE.
Současně pak, po zpracování projektových dokumentací, na základě nichž bude známa konkrétní 
částka potřebná na vlastní realizaci prací, může být požádáno o rozpočtové opatření na vlastní 
realizaci.

U akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná“ nebyly provedeny v roce 2014 a v roce 
2015 žádné stavební práce. 

V návaznosti na časové nároky zajištění realizace změny a dokončení stavby dle VARIANTY I 
rozhodnutí byl dne 4.5.2015 dále vznesen požadavek předkladatele na doplnění VARIANTY III 
návrhu rozhodnutí, který reflektuje možnost rychlejší varianty uvedení prostor do provozuschopného 
stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních prací dle Přílohy č. 2. Jde o návrh dokončovacího řešení 
dle rámcového rozpočtu zadláždění a nákladů souvisejících s uvedením prostor stávajícího staveniště 
do náležitého technického stavu a provozuschopného stavu bez současného požadavku na 
předcházející změnu využití prostoru před pasáží z klidové zóny zpět na parkoviště pro osobní 
automobily. 
Předpokládané rozpočtové náklady spojené s uvedením stávající plochy staveniště prostoru před 
pasáží (zadlážděním plochy o rozsahu cca 275 m2, osazením vytrhaných obrubníků a  úpravou zeleně)  
činí  260 tis. Kč (s DPH). Kromě těchto prací je i v této variantě rozhodnutí nutné do doby realizace 
zadláždění zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob, tj. zahradit prostor staveniště mobilním 
oplocením – odhad nákladů na výše uvedené zabezpečení činí 40 tis. Kč (s DPH). Pro případ 
rozhodnutí ve VARIANTĚ III je požadavek na financování dokončovacích prací zohledněn návrhem 
rozpočtového opatření (bod 3. této varianty návrhu rozhodnutí). Návrh rozhodnutí ve VARIANTĚ III 
aktuálně neřeší případná návazná rozhodnutí o navrácení původního účelu prostor před pasáží, tj. 
rozhodnutí o vybudování parkovacích ploch pro osobní automobily a s nimi související náklady.

Vzhledem k tomu, že v době přípravy předlohy nejsou k dispozici informace o případných 
požadavcích zhotovitele na finanční vyrovnání nebo jiné náhrady, které by mohl zhotovitel uplatňovat 
v souvislosti s odstoupením zadavatele od smlouvy o dílo, předkládá úsek investic přehled všech 
realizovaných plateb, které byly učiněny v rámci dosavadní realizace akcí, tj. přehled plateb za 
zrealizované práce, viz.  faktura č. 401 180  z 2014 z 24.11.2014, která  byla  uhrazena v 12/2014, a to 
pro akci „Úprava prostoru před pasáží“, viz. Příloha č. 1 předlohy. 

Finanční krytí výše uvedených možných nároků zhotovitele, by bylo v případě jejich vzniku, také 
nutno řešit samostatným rozpočtovým opatřením s tím, že druhou variantou je deponování celé částky 
na akce na účtu souvisejícím s jejím ORG, která ovšem k dnešnímu dni není známa. Dílčí doporučení 
finančního řešení situace níže ve svém stanovisku uvádí odbor OE – viz. doporučení rezervy do doby 
vyřešení případného narovnání se zhotovitelem, kdy po odstoupení od smlouvy by byly finanční 
prostředky k dispozici pro původní ORG a s ním související náklady.



Z výše uvedeného důvodu a dalších souvisejících důvodů odbor PRI doporučuje při projednávání 
materiálu věnovat rozhodnutí o dalším postupu zvláštní pozornost.

V návaznosti na předchozí schválení investičního záměru a schválení realizace investičních akcí odbor 
řízení projektů a investic upozorňuje na povinnosti zadavatele související s rozhodováním v 
souvislostech 3E principů s ohledem na dodržování ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, tj. dodržování principů hospodárného, efektivního a účelného vynakládání finančních 
prostředků.

Principy 3E jsou obecnými prováděcími alokačními principy veřejných výdajů. Podle těchto principů 
musí ze zákona postupovat všechny subjekty, které vynakládají veřejné výdaje. Povinnost zadavatele 
postupovat podle principů 3E při realizaci veřejných výdajů (a tedy i veřejných zakázek krytých z
veřejných výdajů), je uložena v zákoně o finanční kontrole, v zákoně o rozpočtových pravidlech a v 
zákoně o majetku České republiky. Z hlediska 3E má klíčovou roli zákon o finanční kontrole. Ve 
vztahu k rozhodování o zrušení akcí proto doporučuje odbor PRI zadavateli posoudit veškeré finanční, 
technické a další souvislosti rozhodnutí tak, aby zadavatel rozhodl v souladu s výše uvedenými 
principy a posoudil především rizika vzniku tzv. zmařených investic (např. nákladů vynaložených na 
zpracování původních projektových dokumentací ve výši 303 863,- Kč pro ORG 500203, 152 800,-
Kč pro ORG 500263, nákladů na administraci zadávacího řízení externím administrátorem, nákladů na 
technický dozor stavby ad.; kdy v případě rozhodnutí o zrušení akcí bude dále nutno provést 
administrativní úkony odpisů pořizovacích nákladů na nerealizované dokumentace).

V návaznosti na rozhodování o dalším postupu ve věci realizace v rozsahu původního záměru nebo 
zrušení výše uvedených akcí dále sděluje odbor PRI informaci platnou pro jakoukoliv variantu 
rozhodnutí a dalšího postupu, která se týká návazného výběru zhotovitele dalších prací.

V souvislosti s výše uvedeným úsek ZAK upozorňuje zadavatele, že již v okamžiku rozhodování o 
následném rozhodnutí o zahájení přípravy jakéhokoliv úplatného zadání požadavku na realizaci 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, se toto zadání stává veřejnou zakázkou. 
Zadavatel je pak již v tomto okamžiku bezpodmínečně povinen naplňovat ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především ustanovení § 6, který stanoví, že zadavatel je 
povinen při postupu podle tohoto zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace, kdy dodržení výše uvedených zásad znamená povinnost zadat 
veřejnou zakázku v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a v rámci zákonem 
stanovených postupů tak, aby se zadavatel nevystavil riziku následných sankcí za případné nedodržení 
zákona.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Na základě požadavku odboru řízení projektů            a 
investic bylo zpracováno výše uvedené rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 7 306,4 tis. Kč. Uvolněné finanční prostředky budou, v případě schválení varianty I nebo III, 
přesunuty do rezervy rozpočtu a následně mohou být využity k financování aktuálních potřeb 
statutárního města (např. parkovací dům pro kola). Vzhledem k možnosti úhrady náhrad zhotoviteli 
akcí odbor ekonomiky doporučuje, aby předpokládaný objem finančních prostředků zůstal v rezervě 
do doby definitivního vyřešení záležitosti. Protože již v roce 2014 byly na akce vynaloženy finanční 
prostředky, odbor ekonomiky doporučuje zachování jejich stávajícího označení (ORG).

Důvodová zpráva:

I. Souhrn informací k veřejné zakázce a zadávacímu řízení



Na základě usnesení 86. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2014, č. usn. 
3200/86/5/2014, se, v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nechal zadavatel zastoupit při výkonu práv a povinností 
souvisejících s přípravou a realizací zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky společností 
JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 
015 51 825.

Společnost JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. (dále i „JUSTITIA“ nebo „externí administrátor“) 
byla pro předmětnou veřejnou zakázku pověřena výkonem zadavatelské činnosti, na základě výsledku 
provedeného poptávkového řízení, resp. na základě Příkazní smlouvy č. SML/0161/2014, v rozsahu 
kompletního provedení a zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení, včetně poskytnutí 
souvisejícího odborného a právního poradenství.

Předmětem zastoupení zadavatele byla příprava a realizace zadávacího řízení pro akce/veřejné 
zakázky:

„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná“ a „Úprava prostoru před pasáží“ kdy:
- rozpočet akcí „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ činil 
5 300 000 Kč s DPH + 2 900 000 Kč s DPH*
- pro obě akce byla předpokládána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na 
základě jedné společné žádosti**

** Pozn.: Rozpočtované ceny vč. nákladů souvisejících s vlastní realizací staveb.
** Pozn.: Z důvodu jednoho dotačního záměru doporučil úsek ZAK pro stanovení druhu zadávacího 
řízení sečtení předpokládaných hodnot. Z výše uvedených částek pak vycházel předpoklad druhu ZŘ -
zjednodušené podlimitní řízení (§ 25písm. b) zákona, s dalším doporučením na posouzení vhodnosti 
zadání VZ na části.
Konečná předpokládaná hodnota zakázky/akcí:
Stavba Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná: 3.887.983,- Kč bez DPH.
Stavba Úprava prostoru před pasáží: 2.396.428,- Kč bez DPH.

Přípravu zadávacích podmínek zahájil externí administrátor na základě podkladů, informací a 
požadavků odpovědných pracovníků dotčených odborů Magistrátu města Přerova:

- věcného gestora akce (podklady a dokumentace pro přípravu zadávací dokumentace): odbor ROZ, 
odd. koncepce a rozvoje
- správce dotace: odbor ROZ, odd. projektového řízení a správy dotací
- realizátora a investora akce: odbor MAJ, odd. investic a technické správy

Návrh zadávacích podmínek a způsobu zadání byl externím administrátorem předložen na 94. schůzi 
RM, konanou dne 9.7.2014.

Zadávací řízení bylo zahájeno na základě usnesení 94. RM, konané dne 9.7.2014 – č. usn. 
3594/94/5/2014.

Zadávací dokumentace a související dokumenty jsou k dispozici na:
http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&scearc
h=yes&ftext=pas%C3%A1%C5%BE&detail_claim=13444&, případně v archivu dokumentace 
zadávacího řízení na úseku ZAK.

Veřejná zakázka na obě stavby byla zadána na základě jedné smlouvy.
Součástí předmětu plnění u obou staveb byla, mimo stavebních úprav prostor a zabezpečení 
souvisejících technických prvků staveb, dodávka, montáž technologie vodních prvků (vodoteč a 
vodotrysk).



II. Souhrn informací k realizaci
Na základě uzavřené smlouvy o dílo, byla v 10/2014, oddělením investic a technické správy odboru 
správy majetku a komunálních služeb, zahájena realizace investiční akce „Úprava prostoru kolem 
kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“.
Termín ukončení realizace je plánován na 20.6.2015.

Po zahájení vlastních prací v říjnu 2014 byly stavební práce zastaveny, a to z důvodu nemožnosti 
realizovat stavbu dle původního projektu. Po odkrytí zámkové dlažby v prostoru navrhovaných 
stavebních úprav byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem a pro 
pokračování prací dle projektu by bylo nutné provést demolici souvislé betonové desky o tloušťce cca 
200 mm v celém revitalizovaném prostoru. Odbourání této konstrukce by znamenalo vysoutěžit 
zhotovitele na odstranění této betonové desky, a tím vynaložit vícenáklady na realizaci stavby. 
Vícepráce (předpokládaná hodnota demolice betonové desky, vč. likvidace stavební suti) dle 
zpracovaného rozpočtu projektanta jsou 250 tis. Kč. 

V návaznosti na požadavek na realizaci víceprací a současně s ohledem na přehodnocení 
budoucích nákladů na provoz vodních děl u obou staveb, kdy město, dle sdělení vedení 
nedisponuje prostředky na provoz, začalo stávající vedení města uvažovat o ukončení obou akcí, 
resp. dokončení pouze stavebních úprav bez realizace projektovaných vodních prvků. 
Z osobních jednání náměstka primátora města se zástupcem zhotovitele vyplynulo, že zhotovitel není 
ochoten přistoupit k ukončení prací formou oboustranné dohody. 
Zhotovitel souhlasil pouze s uzavřením dodatku smlouvy o dílo, kterým by byl upraven předmět 
plnění a cena za dílo o nerealizované méněpráce, tj. dokončení stavebních úprav bez realizace 
projektovaných vodních prvků.

O vyjádření k navrhovaným změnám původního projektu bylo, v návaznostech na ustanovení zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským v platném znění, 
zažádáno dále o stanovisko projektantů.
K možnosti odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz 
sdělilo odd. právní následující stanovisko:
„Smlouva o dílo uzavřená dne 22.9.2014 se společností SATES MORAVA spol. s r. o. obsahuje 
ustanovení čl. XVI Zánik smlouvy, podle kterého lze smlouvu ukončit 1) písemnou dohodou a 2) 
odstoupením od smlouvy. 
K možnosti odstoupit od smlouvy (jednostranné právní jednání objednatele nebo zhotovitele):
Odstoupit podle cit. článku smlouvy lze pouze v případě podstatného porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy,
b) nedodržení pokynů objednatele, prvních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění 
díla,
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
e) nedodržení smluvních ujednání podle čl. X odst. 8 této smlouvy.
Z výše uvedeného vyplývá, že odstoupení od smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků na 
provoz předmětu plnění není možné. 
K možnosti uzavřít dohodu o ukončení smlouvy (dvoustranné právní jednání, se kterým musí souhlasit 
obě smluvní strany):
Ukončení smluvního vztahu dohodou by znamenalo ukončení obou staveb současně, jelikož smlouva 
uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení upravuje smluvní vztahy pro obě stavby jako jedno 
dílo, přičemž ukončení pouze "jedné části" by bylo v rozporu s původními zadávacími podmínkami. 
Z hlediska možnosti odstoupení od smlouvy je pro zadavatele důležité předem smluvně ošetřit situace, 
kdy naopak dodavatel se odchýlí od předmětu plnění, a to v návaznosti na míru zavinění rozdělit méně 
závažné a velmi závažné porušení povinností dodavatele se současným stanovením sankcí až po 
možnost odstoupení od smlouvy. Obecně lze konstatovat, že jakékoli ukončení smlouvy o dílo před jeho 
dokončením je vždy problematické (např. s ohledem na odpovědnost za vady díla atd.). 



V návaznosti na výše uvedené byl o posouzení možností změny rozsahu plnění veřejné zakázky 
spočívajících v realizaci stavebních prací dle projektu, ale bez realizace dodávky a montáže 
technologie vodních prvků a případných způsobů ukončení smluvního vztahu, a to zejména z pohledu 
návaznosti na předcházející zadávací řízení a další technické, právní a ekonomické aspekty (např. 3E 
principy a finanční kontrola), vč. vydefinování rizik variant rozhodnutí, současně požádán externí 
právní specialista JUDr. Adam Rakovský. 
K možnosti odstoupení od smlouvy dle návrhu externího specialisty sdělilo odd. právní následující 
stanovisko:
K možnosti odstoupení dle ust. § 2627 občanského zákoníku obsažené ve Stanovisku k otázce postupu 
při veřejné zakázce „Kašna a pasáž“ podaném externím právníkem odd. právní uvádí, že pro aplikaci 
tohoto ustanovení by muselo být především postaveno na jisto, že existovaly tyto objektivní podmínky 
spočívající ve zjištění skrytých překážek týkajících se místa a zároveň že uvedené skryté překážky 
znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. Dle názoru oddělení právního spočívá možný 
problém pro aplikaci tohoto ustanovení a pro možnost zákonně odstoupit od smlouvy dle § 2627 odst. 
2 občanského zákoníku ve výkladu sousloví „znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem“. Dle 
názoru odd. právního může být uvedené zákonné ustanovení vykládáno tak, že by musely nastat 
takové neodstranitelné překážky, které by zcela znemožnily provedení díla podle uzavřené smlouvy. V 
tomto případě však zjištěný výskyt betonové desky a její následné vybourání přímo neimplikuje 
celkové znemožnění provedení díla dohodnutým způsobem (rozhodné je přitom ovšem stanovisko 
investora a realizátora akce – tj. odboru MAJ), když tuto „překážku“ by bylo možné odstranit 
postupem zadavatele podle ust. § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách zadáním dodatečných 
stavebních prací, pokud by byly pro tento typ zadávacího řízení splněny zákonné podmínky. Nelze 
tedy vyloučit, že zhotovitel bude rozporovat odstoupení od smlouvy objednatelem podle § 2627 
občanského zákoníku právě z důvodu výše popsaného možného výkladu tohoto zákonného ustanovení 
a rozhodující by pak byl právní názor příslušného soudu. 

Dále k výkladu ustanovení § 2627 odst. 2 občanského zákoníku: pokud je v ust. § 2627 odst. 2 
občanského zákoníku uvedena možnost odstoupení od smlouvy „nedohodnou-li se strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě“, pak jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy až po jejím 
marném uplynutí a v tomto případě, kdy jde o výsledek zadávacího řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách, je zapotřebí „dohodu v přiměřené lhůtě“ vykládat jako dohodu coby výsledek eventuálního 
jednacího řízení bez uveřejnění při splnění podmínek § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách (jsou-
li pro tento typ zadávacího řízení splněny zákonné podmínky, pokud ne, pak výsledek zadávacího 
řízení použitého v souladu se zákonem o veřejných zakázkách). Tj. smluvní strany by byly oprávněny 
odstoupit od smlouvy při naplnění podmínek dle § 2627 odst. 1 až po neúspěšném jednacím řízení bez 
uveřejnění (jsou-li pro tento typ zadávacího řízení splněny zákonné podmínky), které neskončí 
dohodou o dalším postupu provádění díla. Dohoda (soukromoprávní jednání) o změně smlouvy dle § 
2627 odst. 2 je totiž právě formalizována zákonem o veřejných zakázkách jako veřejnoprávní normou, 
kterou je statutární město Přerov jako veřejný zadavatel vázáno.
Odstoupení podle uvedeného ustanovení občanského zákoníku by se navíc vztahovalo na celý předmět 
plnění, přičemž v případě stavby „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná“ tento důvod 
odstoupení dán není.
Vzhledem ke skutečnosti, že by se v případě odstoupení od smlouvy jednalo o ukončení smlouvy z 
důvodů na straně objednatele, přičemž zhotovitel svým jednáním nutnost ukončení smlouvy nikterak 
nezapříčinil, je nutné počítat s tím, že zhotovitel bude toto odstoupení považovat za zmařenou 
smlouvu a může po objednateli požadovat finanční kompenzaci. Tato kompenzace by jednak 
představovala ušlý zisk zhotovitele, který by zhotovitel získal, kdyby měl možnost dílo provést podle 
uzavřené smlouvy, jednak by zhotovitel mohl požadovat další náhradu škody způsobenou vynuceným 
předčasným ukončením smlouvy (např. pracovněprávní nároky zaměstnanců zhotovitele, náhradu 
škody v souvislosti s uzavřenými smlouvami o subdodávkách atd.).

Shrnutí:
- pro eventuální postup podle § 2627 odst. 2 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy) je nutno 
předem objektivně stanovit, zda při provádění díla byly zhotovitelem zjištěny skryté překážky týkající 
se místa provedení díla znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem (zda byly naplněny tyto 



předpoklady, by mělo vyplývat ze stanoviska realizátora investiční akce – tj. odboru MAJ),
- pokud tyto předpoklady splněny byly, je nutno určit, zda jsou naplněny zákonné podmínky pro 
provedení jednacího řízení bez uveřejnění (stanovisko realizátora akce ve spolupráci úsekem ZAK)
- pokud jsou splněny zákonné předpoklady pro provedení jednacího řízení bez uveřejnění, teprve po 
jeho provedení s neúspěšným výsledkem by přicházelo v úvahu eventuální odstoupení od smlouvy
- rizikem uvedeného postupu je neplatnost odstoupení od smlouvy vyslovená soudem v možném 
soudním sporu z důvodu odlišného výkladu § 2627 odst. 2 občanského zákoníku (odstoupit lze toliko 
v případě, že je zcela znemožněno provedení díla dohodnutým způsobem – k tomuto výkladu se 
oddělení právní přiklání)
- rizikem je rovněž požadavek zhotovitele na náhradu škody, která by mu v souvislosti s postupem 
objednatele případně vznikla
- rizika shora popsaného postupu v posudku externího právníka nebyla popsána (přestože to bylo 
součástí požadavku objednatele).

Na základě závěrů a doporučení externího specialisty JUDr. Adama Rakovského, byl připraven na 13. 
schůzi Rady města Přerova, jejíž konání bylo plánováno na 24. 3. 2015, návrh na schválení odstoupení 
od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014, na realizaci staveb „Úprava prostoru kolem 
kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“, uzavřené se zhotovitelem SATES MORAVA 
spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 60775530, a to podle § 2627 
odst. 2 občanského zákoníku. V návaznosti na doručení „Oznámení o převzetí právního zastoupení a 
informace ve věci SoD č. objednatele SML/0999/2014“ ze dne 20.3.2015 byl návrh na schválení 
odstoupení od smlouvy, usnesením č. 321/13/8/2015 z 13. schůze Rady města Přerova, konané dne 24. 
března 2015, stažen z projednávání.

Na 14. schůzi Rady města Přerova, konanou dne 9.4.2015, byl na základě zjištění a podkladů 
získaných zadavatelem, viz. přílohy č. 1 a 2 (objednávka subdodávky a faktura), předložen návrh na 
odstoupení od výše uvedené smlouvy o dílo č. SML/0999/2014, a to dle čl. XVI odst. 2) písm. e) 
smlouvy, kdy dle učiněných zjištění došlo k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X odst. 8. 
smlouvy, dle kterého se zhotovitel zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s 
pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele a osobu vykonávající technický 
dozor stavebníka o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy 
bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. 

Usnesením RM č. 14 ze dne 9.4.2015 číslo usnesení 363/14/6/2015 bylo rozhodnuto o odstoupení od 
smlouvy dle čl. XVI odst. 2) písm. e) smlouvy z důvodu nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. 
odst. 8. této smlouvy“ ze strany zhotovitele.

Přílohy:
Příloha č. 1 Pasáž - přehled plateb za zrealizované práce - faktura č. 401 180
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací


