
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Město Nový Knín  

Závěrečná zpráva forenzního 
auditu výstavby infrastruktury u 
rodinných domů v Ledrenské 
ulici v Novém Kníně 

Datum vydání: 14. 6. 2018 
 
 



 

Tel: +420 241 046 111 
Fax: +420 241 046 221 
www.bdo.cz 

BDO Audit s. r. o. 
Olbrachtova 1980/5 
Praha 4 
140 00 

 
 

 

 
2| S t r a n a 

 
BDO Audit s.r.o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 

auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

 

Obsah 
1. Seznam zkratek ................................................................................... 3 

2. Zadání zakázky.................................................................................... 4 

3. Manažerské shrnutí .............................................................................. 6 

4. Metodika ........................................................................................... 8 

4.1 Postup práce ...................................................................................8 

4.2 Zdroje informací ............................................................................ 10 

4.3 Harmonogram ............................................................................... 10 

4.4 Úrovně rizika ................................................................................ 11 

5. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek .................................................. 12 

5.1 Pravidla stanovená ZVZ .................................................................... 12 

6. Postup uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici ..................... 14 

7. Prověření dodržování standardních postupů a náležitostí dle realizace stavby A 

posouzení realizace projektu s ohledesm na provedení činností dle uzavřených 

dodavatelských smluv ................................................................................ 15 

7.1 Popis projektu ............................................................................... 15 

7.2 Výstavba inženýrských sítí a místní komunikace ....................................... 15 

7.3 Vodohospodářská infrastruktura .......................................................... 19 

7.4 Ostatní dodavatelé ......................................................................... 22 

8. Souhrnné stanovisko k realizaci projektu z pohledu odpovědnosti ke správě 

svěřeného majetku občanů města Nový Knín ................................................... 23 

9. Přehled zjištění .................................................................................. 24 

10. Detail zjištění forenzního auditu ............................................................. 25 

11. Přílohy ............................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



 

Tel: +420 241 046 111 
Fax: +420 241 046 221 
www.bdo.cz 

BDO Audit s. r. o. 
Olbrachtova 1980/5 
Praha 4 
140 00 

 
 

 

 
3| S t r a n a 

 
BDO Audit s.r.o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 

auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

 

 

1. SEZNAM ZKRATEK 

Kč Koruna česká  

mil. Milion  

tis. Tisíc 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu  

VZ Veřejná zakázka 

ZM Zastupitelstvo města 

RM Rada města 

SK Stavební komise 

SÚ Stavební úřad 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

VHS            Vodohospodářská společnost 

KÚ            Katastrální úřad 

PD            Projektová dokumentace   



 

Tel: +420 241 046 111 
Fax: +420 241 046 221 
www.bdo.cz 

BDO Audit s. r. o. 
Olbrachtova 1980/5 
Praha 4 
140 00 

 
 

 

 
4| S t r a n a 

 
BDO Audit s.r.o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 

auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

 

2. ZADÁNÍ ZAKÁZKY 

Na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Nový Knín, sídlem Náměstí Jiřího z Poděbrad  

1, 262 03 Nový Knín (dále také „Nový Knín“) a BDO Audit s.r.o. (dále také „auditor“) dne 

23. 4. 2018 bylo předmětem zakázky provedení auditu hospodaření výstavby infrastruktury 

u rodinných domů v Ledrenské ulici (dále také „audit“) v oblastech: 

a) postup uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici s ohledem na 

nutnou podmínku předem složit finanční částku určenou k provedení specifikované 

výstavby infrastruktury rodinných domů, 

b) prověření dodržování standardních postupů a náležitostí dle realizace stavby dle 

projektu studia D+, 

c) posouzení realizace projektu s ohledem na provedení činností dle uzavřených 

dodavatelských smluv s ohledem na souvislosti, termíny a ceny, 

d) souhrnné stanovisko k realizaci projektu z pohledu odpovědnosti ke správě 

svěřeného majetku občanů města Nový Knín. 

Forenzní audit měl podat zprávu týkající se manažerských rozhodnutí z pohledu dodržování 

zákonných norem, výkonných postupů, procesů a pravomocí z pohledu péče řádného 

hospodáře. 

Zaměření auditu mělo být následující: 

a) ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených operací, transakcí, smluv 

či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, 

b) ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem vč. svěřeného 

majetku, 

c) ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních 

a provozních prostředků, vč. kontroly řádnosti stavebně provedení prací, jejich 

ekonomická hodnoty, tj. zda odpovídají uhrazené částce,  

d) ověření vynakládání prostředků s ohledem na nezbytnost a k účelům nezbytných 

potřeb, 

e) ověření správnosti postupů při zadávání veřejných zakázek a prověření obdobných 

transakcí týkajících se dodávek, služeb či stavebních prací, 

f) určení konkrétních osob organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících 

na zjištěných nesouladných postupech, 

g) možné případy zpronevěry, účetních podvodů, hospodářské kriminality či jiné 

trestné činnosti související s předmětem veřejné zakázky, 

h) posouzení výhodnosti uzavřených smluv, 

i) právní posouzení dodržení stanovených postupů, a to zejména z hlediska pravomoci 

jednotlivců v rámci rozhodovacích procesů. 
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Audit měl být dále proveden tak, aby bylo zejména prověřeno: 

a) dodržování obecně závazných právních předpisů a interních normativních aktů, 

pravidel poskytovatelů dotací při hospodaření s prostředky a majetkem objednatele 

a kontrolovaných subjektů, 

b) efektivity, hospodárnosti a účelnosti použití prostředků a zdrojů, prověření použití 

prostředků a majetku jen k účelům nezbytných potřeb, 

c) rizik, nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených zejména porušením 

právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním 

s prostředky nebo trestnou činností, 

d) postupů a jednání statutárního orgánu nebo vedoucího příslušného kontrolovaného 

subjektu a dalších osob z hlediska dodržování právních a interních normativních 

předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře a dále byla provedena identifikace 

možného střetu zájmu konkrétních osob. 
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3. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Auditor byl pověřen Městem Nový Knín provedením auditu výstavby infrastruktury  

u rodinných domů v Ledrenské ulici v Novém Kníně. V rámci ověřování auditor zjistil 

následující skutečnosti.  

Město Nový Knín v rámci rozvoje města rozhodlo o prodeji pozemků pro výstavbu  

19 rodinných domů v ulici Ledrenská. V oblasti postupu uzavírání prodejních smluv 

k parcelám v Ledrenské ulici byly zjištěny nedostatky, které auditor vyhodnotil jako méně 

či středně významné. Identifikované nedostatky byly převážně formálního charakteru.  

V rámci prověření dodržování standardních postupů, procesů a náležitostí dle realizace 

stavby dle projektu společnosti Studio D+ auditor identifikoval závažné nedostatky. V rámci 

tohoto procesu auditor identifikoval celkem 6 zjištění, které byly dle úsudku auditora 

vyhodnoceny jako vysoce významné. Auditor na základě ověření identifikoval zjištění 

spočívající zejména v  neschvalování jednotlivých kroků v rámci daného procesu ze strany 

ZM Nový Knín. Absence řádného schválení vedlo ke skutečnosti, že nebyly platně uzavírány 

dodatky ke smlouvě, či smlouvy nebyly dle názoru auditora platně ukončovány. Zároveň 

auditor v rámci ověření tohoto procesu identifikoval chybějící dokumentaci zejména 

zakázkové listy a stavební deník. Dle názoru auditora nebyla stavba ze strany společnosti 

DOKAS Dobříš, s.r.o. městu Nový Knín dosud řádně předána.  

V rámci posouzení realizace projektu s ohledem na provedení činností dle uzavřených 

dodavatelských smluv s ohledem na souvislosti termíny a ceny auditor identifikoval celkem 

5 zjištění, které byla na základě úsudku auditora vyhodnocena jako vysoce významné. 

Auditor identifikoval zejména nedostatky v rámci jednotlivých výběrových řízení, které 

nebyly formálně uskutečněny nebo k těmto výběrovým řízením nebyly ze strany města 

doloženy žádné podklady. Auditor dále identifikoval, že nebyly písemně uzavřeny smlouvy, 

dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti s těmito dodavateli: Vít Blecha, 

Petr Veidenthaler, ELDOR Dobříš s.r.o., Ing. Kalertová.  Celková částka těchto uhrazených 

nákladů činila 236 698,50 Kč. Součástí realizace „Rozšíření vodovodu v lokalitě Pod 

Dvorem“ dle smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2009 se společností Vodohospodářská společnost 

Dobříš s.r.o. nebyly v ceně díla zahrnuty vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické 

zaměření. Auditorovi byla doložena faktura za zřízení vodovodních a kanalizačních 

přípojek, ze které však nelze explicitně určit, v jaké lokalitě města Nový Knín byly tyto 

přípojky zřízeny, přičemž zakázkové listy či detail nebyly ze strany města Nový Knín 

auditorovi doloženy.  

Město Nový Knín v souvislosti s projektem výstavby kanalizačních přípojek vydalo podmínky 

pro připojení objektů na veřejnou kanalizační síť. Auditor identifikoval, že podmínky pro 

připojení objektů na veřejnou kanalizační nebyly ujednány předem s vlastníky nemovitostí. 

Na základě názoru auditora nebyla realizace výstavby infrastruktury u rodinných domů 

v Ledrenské ulici v Novém Kníně v souladu s nejlepší praxí a v souladu s péčí řádného 

hospodáře. Město Nový Knín dle názoru auditora dostatečně neprovádělo kontrolu 
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jednotlivých etap výstavby infrastruktury, neověřovalo dokumentaci a plnění úkolů ze 

strany dodavatelů, neuzavíralo/ neukončovalo řádně smlouvy, čímž mohlo dojít k porušení: 

 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích z důvodu, že v některých případech nebylo 

prováděno schválení kroků a dokumentů ze strany ZM či RM Nový Knín, 

 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole z důvodu nedostatečně prováděných 

kontrol ze strany města Nový Knín při realizaci projektu, 

 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z důvodu, že v některých případech 

došlo k nedodržení zásad dle § 6, 

 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu z důvodu absence 

stavebního deníku při realizaci projektu. 

 

V Praze, 14. června 2018 

 

 

……………………………………………      

Ing. Ondřej Šnejdar, partner      

BDO Audit s.r.o. 
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4. METODIKA 

4.1 Postup práce 

Postup uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici  

Kontrola uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici byla zaměřena  

na dodržení termínů jednotlivých smluv, platebních podmínek a účelové náplně smluv.  

Postup práce auditorů: 

1. Postup uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici s ohledem na 

nutnou podmínku předem složit finanční částku určenou k provedení specifikované 

výstavby infrastruktury rodinných domů, 

2. Prověření dodržování standardních postupů a náležitostí dle realizace stavby dle 

projektu studia D+, 

3. Posouzení realizace projektu s ohledem na provedení činností dle uzavřených 

dodavatelských smluv s ohledem na souvislosti, termíny a ceny, 

4. Souhrnné stanovisko k realizaci projektu z pohledu odpovědnosti ke správě 

svěřeného majetku občanů města Nový Knín. 

5. Fyzická návštěva lokality Ledrenská v městě Nový Knín. 

6. Návštěva městského úřadu Nový Knín. 

7. Ověření dokumentace k projektu výstavby infrastruktury v lokalitě Ledrenská. 

Zadávaní veřejných zakázek  

Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu spočívala zejména v posouzení postupu 

zadavatele z hlediska dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace stanovených v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení (dále 

také „Zásady“). 

Postup práce auditorů: 

1. Analýza přehledu realizovaných prací s cílem identifikovat malé veřejné zakázky, 

2. Ověření veřejných zakázek,  

3. Ověření existence provedených prací. 

Nastavení systému zadávání veřejných zakázek a jeho jednotné uplatňování 

na prováděné nákupy/pořizování 

Cílem auditu této oblasti bylo zejména prověřit riziko neoprávněného dělení zakázek. 

Postup práce auditorů: 

1. Popsání systému zadávání veřejných zakázek. 

2. Vyhodnocení systému zadávání veřejných zakázek a jeho jednotného uplatňování 

na prováděné nákupy/pořizování dle následujících kritérií: 
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Hodnocení Popis 

Systém funguje dobře. Je potřeba provést 

pouze nepatrná zlepšení. 

Nebyly identifikovány nedostatky a/nebo byly 

nalezeny nepatrné nedostatky, které nemají 

významný vliv na fungování základních 

požadavků systému.  

Systém funguje, ale je potřeba provést 

několik zlepšení. 

Byly identifikovány nedostatky, které mají 

mírný dopad (vliv) na fungování základních 

požadavků systému. Byla formulována 

doporučení k odstranění těchto nedostatků. 

Systém funguje částečně. Je nutné 

provést podstatná zlepšení. 

Byly identifikovány systémové nedostatky, 

které vedou a/nebo mohou vést 

k nesrovnalostem. Vliv těchto nedostatků na 

efektivní fungování základních požadavků 

systému je významný. Byla formulována 

doporučení k odstranění těchto nedostatků.  

Systém nefunguje. 

Byly identifikovány systémové nedostatky, 

které vedou a/nebo mohou vést 

k nesrovnalostem. Vliv těchto nedostatků na 

efektivní fungování základních požadavků 

systému je velmi významný. Nedostatky jsou 

systémové povahy a jsou rozsáhlé. 

Důsledkem těchto nedostatků je, že nemůže 

být dosaženo přiměřené ujištění o fungování 

systému.  
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4.2 Zdroje informací 

Hlavním zdrojem informací byly obdržené písemné podklady a rozhovory se zaměstnanci. 

Níže uvádíme hlavní kontaktní osoby za jednotlivé auditované subjekty: 

Útvar / organizace Jméno a příjmení 

Město Nový Knín 

Starosta města Ing. Tomáš Havlíček 

Účetní města Ing. Lucie Bláhová 

Kontrolní výbor Petra Moravcová, Petr Skýpala 

 

V průběhu auditu byly poskytnuty auditorům zejména tyto dokumenty: 

 Přehled smluv s kupci pozemků v lokalitě Ledrenská 

 Seznam smluv uzavřených v roce 2010 

 Projekt Studia D+ 

 Smlouvy o dílo s jednotlivými dodavateli 

 Účetní doklady (faktury, bankovní výpisy) 

 Další dokumentace dle potřeby 

Pokud není uvedeno jinak, údaje ve zprávě jsou v Kč. 

4.3 Harmonogram 

Audit byl proveden v následujících termínech: 

Činnost Termín 

Předání podkladové dokumentace 27. 4. 2018 

Prostudování dokumentace a žádost o dodatečné 

podklady 
2. 5. – 7. 5. 2018 

Audit na místě a zpracování dokumentace 9. 5. – 11. 5. 2018 

Zpracování draftu zprávy 14. 5. – 17. 5. 2018 

Zpracování připomínek Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Nový Knín 
21. 5. – 23. 5. 2018 

Vydání zprávy auditora 29. 5. 2018 
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4.4 Úrovně rizika 

Při analýze rizik jsme vycházeli z níže uvedené stupnice úrovní rizika: 

Významnost 

zjištění 
 

Popis zjištění 

Vysoká 

významnost 

 

Velmi závažné zjištění (doporučení řešit okamžitě – nastavit 

nápravná a preventivní opatření). Vysoká významnost - zjištění, 

které představuje značné riziko. Odpovídající opatření musí být 

přijato vedením bez zbytečného odkladu. Management může využít 

doporučení auditního týmu nebo zvolit své vlastní řešení. 

Střední 

významnost 

 

Střední významnost - zjištění, které představuje střední riziko. 

Auditovaný subjekt, vedení může využít doporučení auditního týmu 

nebo zvolit své vlastní řešení. 

Nízká 

významnost 

 

Nízká významnost – zjištění, které představuje nízké riziko, nicméně 

auditní tým považuje za nutné jej ve zprávě uvést. Auditovaný 

subjekt, vedení může využít doporučení auditního týmu nebo zvolit 

své vlastní řešení.  
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5. PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

5.1 Pravidla stanovená ZVZ  

Město Nový Knín bylo v rámci výstavby infrastruktury u rodinných domů v Ledrenské ulici 

veřejným zadavatelem ve smyslu ZVZ. Podle § 18 odst. 5 ZVZ není zadavatel povinen podle 

tohoto zákona zadávat VZMR. Vždy je však povinen dodržet zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro ověření legality postupu zadavatele je tedy 

nutné zjistit, zda 

 zadavatel správně určil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a 

 jeho postup nebyl v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace. 

Zásady ZVZ 

Zásada transparentnosti je porušena tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány 

takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, 

nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech 

jednotlivých kroků zadavatele.  

Zásada rovného zacházení obsahuje povinnost zadavatele postupovat vůči všem 

dodavatelům v rámci celého výběrového (či zadávacího) řízení stejným způsobem. 

Porušení zásady nediskriminace zadávacího řízení by nastalo, pokud by zadavatel v téže 

situaci a v týchž otázkách přistupoval k některým uchazečům o veřejnou zakázku 

procedurálně nebo obsahově jinak než ke zbylým, popř. pokud by v důsledku zadavatelova 

postupu bylo některým uchazečům objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet 

se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž se o ni mohou ucházet jiní uchazeči (rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008 sp. zn. 5 Afs 131/2007).  

Předmět veřejné zakázky a určení její předpokládané hodnoty 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (§ 13 – 16 ZVZ) lze správně určit pouze tehdy, 

pokud se identifikuje, která zamýšlená plnění tvoří jednu (totožnou) veřejnou zakázkou. 

Na základě ustálené judikatury lze na totožnost předmětu veřejné zakázky usuzovat 

v případě: 

 úzké souvislosti technologické, urbanistické či věcné, funkční, místní a časové a 

 při splnění podmínky předvídatelnosti potřeby plnění. 

Výše uvedené aspekty přitom nelze posuzovat izolovaně, ale je nutné přihlédnout také 

k daným okolnostem a povaze veřejné zakázky. Proto i v případě, že se některé z výše 

nastíněných hledisek neprojevuje v konkrétní věci příliš výrazně (či dokonce vůbec), nelze 

ještě na základě toho bez dalšího učinit závěr, že se jedná o několik samostatných 

veřejných zakázek. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je pro určení, 
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zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika 

jednotlivými veřejnými zakázkami, rozhodující věcný charakter takového plnění. 

Zadavatel může podle ZVZ rozdělit předmět veřejné zakázky, pokud tím nedojde ke snížení 

předpokládané hodnoty pod zákonné finanční limity pro zadávání nadlimitních nebo 

podlimitních veřejných zakázek. Aby při dělení postupoval v souladu se ZVZ, zadavatel 

musí 

 jednotlivá dílčí plnění, která tvoří předmět veřejné zakázky, zadávat samostatně 

v zadávacích řízeních a 

 předpokládanou hodnotu každého zadávacího řízení stanovit jako součet 

předpokládaných hodnot všech dílčích plnění zadávaných samostatně. 
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6. POSTUP UZAVÍRÁNÍ PRODEJNÍCH SMLUV K PARCELÁM V LEDRENSKÉ ULICI 

V oblasti postupu uzavírání prodejních smluv k parcelám v Ledrenské ulici nebyly zjištěny 

významné nedostatky. ZM Nový Knín informovalo o záměrech prodeje nemovitostí  

na úřední desce města Nový Knín v období 23. 3. – 8. 4. 2009. Budující kupující uzavřeli  

s městem Nový Knín smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouvy o smlouvě budoucí však nebyly  

u podpisu datovány.1  Ve smlouvách o smlouvách budoucí byla uvedena výše příspěvku 

na zasíťování a výstavbu infrastruktury, a to vždy ve výši 150 Kč/m2. Obsahem smlouvy  

o smlouvě budoucí byl rovněž závazek na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem byly 

jednotlivé stavební parcely dle katastrálního vyměření. Cena za stavební parcelu byla 

stanovena na 600 Kč/m2. Celková cena za jednotlivé stavební parcely činila 750 Kč/m2. 

Finanční prostředky určené k zasíťování a výstavbě byly hrazeny kupujícími do 30 dnů od 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Ve smlouvě o smlouvě budoucí bylo uvedeno, že 

platby mají být uhrazeny na bankovní účet města. Auditor ověřil veškeré bankovní výpisy  

a příjmové pokladní dokumenty za úhradu záloh k jednotlivým pozemkům s cílem ověřit, 

že jednotlivé zálohy byly v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí uhrazeny do 30 dní od 

podpisu smlouvy. Zálohy byly hrazeny na bankovní účet města Nový Knín  

č. 521474359/0800 vedeným u instituce Česká spořitelna, a.s. či na pokladně města Nový 

Knín v termínu do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Dle názoru auditora měly 

být ve smlouvách jednoznačně definovány platební podmínky, přičemž mělo být vymezeno, 

že zálohy mohou být placeny různými způsoby.2 

Ve smlouvě o smlouvě budoucí byl jednoznačně definován nejpozdější den podpisu kupní 

smlouvy. Auditor ověřil kupní smlouvy vztahující se k pozemkům v lokalitě Ledrenská  

a identifikoval, že z kupních smluv byl vypuštěn odstavec II. smlouvy o smlouvě budoucí. 

Dle vyjádření starosty města ze dne 12. 6. 2018 byla použita standardní šablona kupní 

smlouvy, kterou město Nový Knín v té době disponovalo. Auditor ověřil veškeré bankovní 

výpisy za úhradu doplatků k jednotlivým pozemkům. Na základě ověření nebylo 

identifikováno zjištění. Úhrady byly hrazeny na bankovní účet města Nový Knín  

č. 521474359/0800 vedeným u instituce Česká spořitelna, a.s. v termínu do 30 dnů od 

obdržení povolení vkladu práva dle kupní smlouvy od katastrálního úřadu v Příbrami. Městu 

Nový Knín byla kupci uhrazena za pozemky v Ledrenské ulici částka celkem včetně záloh 

12 756 000 Kč, z toho částka 2 551 200 Kč byla uhrazena na výstavbu infrastruktury.  

Ve smlouvě o smlouvě budoucí je v článku „II. – Obsah smlouvy o smlouvě budoucí“ 

definováno, že vlastník, tj. město Nový Knín, prohlašuje, že v budoucnu kupovanou 

stavební parcelu zasíťuje v rozsahu veřejné komunikace (silnice, chodník, zatravňovací 

pás) a veřejného osvětlení v souladu s projektem vyhotoveným společností Studio D+, který 

byl zpracován v září roku 2008. Dle článku II. smlouvy o smlouvě budoucí měla být 

provedena výstavba zasíťování a infrastruktury do 5 měsíců od úhrady dohodnutých částek 

potřebných na provedení zasíťování v lokalitě Ledrenská.  

                                            
1 Zjištění č. 1 
2 Zjištění č. 2 
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7. PROVĚŘENÍ DODRŽOVÁNÍ STANDARDNÍCH POSTUPŮ A NÁLEŽITOSTÍ DLE 

REALIZACE STAVBY A POSOUZENÍ REALIZACE PROJEKTU S OHLEDEM NA PROVEDENÍ 

ČINNOSTÍ DLE UZAVŘENÝCH DODAVATELSKÝCH SMLUV 

7.1 Popis projektu  

Činnost Termín 

Zhotovitel projektu: Studio DD+ s.r.o. 

IČ: 276 40 167 

Název projektu: Umístění 19 rodinných domů, místní 

komunikace a inženýrských sítí 

Projektant: Ing. Jana Kalertová 

IČ: 869 58 780 

Datum zhotovení projektu: 9/2008 

Projekt studia DD+ byl zpracován Ing. Janou Kalertovou v září roku 2008. Projekt se zabýval 

či definoval tyto oblasti: 

 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz. 

 Přehled výchozích podkladů. 

 Projektový stupeň předkládané dokumentace. 

 Pozemky dotčené výstavbou. 

 Soulad s územním plánem. 

 Napojení na dopravní síť. 

 Napojení na elektřinu. 

 Zásobování vodou. 

 Likvidaci splaškových dešťových vod. 

7.2 Výstavba inženýrských sítí a místní komunikace 

ZM města Nový Knín na základě usnesení č. 7-15/2008-ZM ze dne 18. 9. 2008 schválilo 

investiční záměr v lokalitě Ledrenská na pozemkové parcele č. 106/55 v katastrálním 

území Sudovice. ZM města Nový Knín na základě usnesení č. 7-16/2008-ZM ze dne  

20. 11. 2008 schválilo na základě výsledků veřejného výběrového řízení jako zhotovitele 

stavby inženýrských sítí a infrastruktury společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., která podala 
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nejnižší cenovou nabídku ve výši 2 047 755,13 Kč bez DPH. Nabídka společnosti DOKAS 

Dobříš s.r.o. předčila nabídku společnosti BES s.r.o. ve výši 2 487 290 Kč bez DPH. Město 

Nový Knín podepsalo se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. smlouvu o dílo dne 3. 12. 2008. 

Auditor identifikoval, že název zhotovitele stavby je na smlouvě DOKAS Dobříš spol. s r.o., 

přičemž správný název dle obchodního rejstříku společnosti je DOKAS Dobříš, s.r.o. 

Předmětem smlouvy bylo „Umístění místní komunikace a inž. sítí – Sudovice“, termín 

dokončení 31. 12. 2010. Auditor identifikoval, že prvotní smlouvy o smlouvě budoucí byly 

uzavírány v měsících březnu a dubnu 2009. Termín dokončení díla dle smlouvy  

se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyl v souladu s lhůtou pěti měsíců definovanou  

ve smlouvě o smlouvě budoucí.3 V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že z důvodu 

stavebně-technických parametrů díla nebylo možné pokračovat v stavbě z důvodu možného 

budoucího poškození infrastruktury výstavby rodinných domů. Tato informace byla sdělena 

jednatelem společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. panem Ing. Jiřím Krotilem starostovi města 

Nový Knín, panu Havlíčkovi. Dle informací auditora získaných od starosty města Nový Knín, 

byla tato skutečnost sdělena panu starostovi pouze verbálně, bez žádného písemného 

vyjádření, jak bylo stanoveno ve smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2018, kde bylo definováno, 

že všechny dodatky musí být prováděny písemnou formou. Na základě vyjádření starosty 

města Nový Knín ze dne 12. 6. 2018 byly v té době ZM a RM verbálně informováni  

o průběhu realizace stavby a doporučení o přerušení stavby bylo ZM a RM sděleno. Toto 

doporučení však nebylo formálně schváleno ZM ani RM města Nový Knín. Auditorovi ani 

nebyla sdělena informace o tom, že by RM pověřila starostu výkonem některé ze svých 

nevýhradních pravomocí, včetně oprávnění uzavírat příslušné smlouvy. Auditor se domnívá, 

že ze strany starosty města mělo být vyžádáno písemné vyjádření po společnosti DOKAS 

Dobříš, s.r.o. o nemožnosti realizaci stavby infrastruktury. Toto vyjádření dle názoru 

auditora mělo být předmětem jednání ZM Nový Knín s cílem rozhodnout o dalších krocích či 

řádnému ukončení smlouvy se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. Auditor se domnívá, že 

tento postup nebyl dodržen.4 

Dle informací získaných od starosty města byl se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. dne  

31. 8. 2010 dohodnut dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2008, kde se snížila cena díla  

o 1 117 115 Kč bez DPH na cenu 930 640 Kč bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 

zůstaly dle dodatku beze změn. Tento dodatek nebyl schválen ZM ani nebyl podepsán 

oběma smluvními stranami, proto je dle názoru auditora tento dodatek neplatný.5 Město 

Nový Knín uzavřeli dne 27. 11. 2017 se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. prohlášení, že 

nebude pokračováno v dokončení předmětu smlouvy a bude provedeno odstoupení  

k 31. 12. 2016. Toto prohlášení nebylo schváleno ZM.6 Dle vyjádření starosty města ze dne 

12. 6. 2018 bylo ZM seznámeno s tímto prohlášením až po jeho podepsání. Na základě výše 

popsaných skutečností nebyla smlouva o dílo ze dne 3. 12. 2008 dle názoru auditora řádně 

                                            
3 Zjištění č. 3 
4 Zjištění č. 4 
5 Zjištění č. 5 
6 Zjištění č. 6 
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ukončena. Dle smlouvy náleží při nesplnění termínu realizace stavby penále 0,1% z dlužné 

částky bez DPH za každý den prodlení. Auditor se domnívá, vzhledem ke skutečnosti, že 

smlouva se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyla řádně ukončena, jelikož kroky vedené  

k vydání prohlášení statutárního zástupce města Nový Knín ohledně odstoupení od smlouvy 

ze dne 3. 12. 2008 nebyly schváleny ZM, mohla městu vzniknout potenciální škoda za 

nedodržení termínu výstavby ze strany společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. V případě, že by 

ZM formálně schválilo kroky vedoucí k prohlášení ohledně odstoupení od smlouvy se 

společností DOKAS Dobříš, s.r.o. k 31. 12. 2016 a toto prohlášení bylo platné, tak by 

potenciální penále mohlo činit 4 488 679,24 Kč, v případě neplatnosti tohoto prohlášení by 

pak potenciální penále k 13. 6. 2018 mohlo činit 5 571 941,71 Kč. 

Společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. vystavila v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne  

3. 12. 2008 čtyři faktury v celkové výši 930 640 Kč bez DPH, jejich výše byla v souladu 

s dodatkem dohodnutým dne 31. 8. 2010, který však nebyl schválen ZM Nový Knín, a který 

rovněž nebyl podepsán zúčastněnými stranami. První faktura ve výši 330 480 Kč bez DPH 

byla společností DOKAS Dobříš, s.r.o. vystavena 29. 5. 2009, hrazena dne 10. 6. 2009,  

za práce spojené s místní komunikací Sudovice – zemní práce dle cenové nabídky. Druhá 

faktura ve výši 300 000 Kč bez DPH byla vystavena dne 18. 8. 2009, hrazena dne  

11. 9. 2009, za práce spojené s dešťovou kanalizací v lokalitě Nový Knín – Sudovice. Třetí 

faktura ve výši 100 000 Kč bez DPH byla vystavena dne 31. 8. 2009, hrazena 9. 10. 2009,  

za práce spojené s instalací veřejného osvětlení komunikace – Sudovice. Čtvrtá faktura  

ve výši 200 160 Kč bez DPH byla vystavena dne 15. 9. 2010, hrazena 24. 9. 2010, za 

výstavbu komunikace - Sudovice. K jednotlivým fakturám nebyly přiloženy zakázkové listy, 

na které se jednotlivé faktury odvolávají, proto není možné přesně ověřit, za jaké práce 

byly faktury vystavené. Stavba ze strany společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyla městu 

Nový Knín dosud oficiálně předána.7 

Společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. jako zhotovitel stavby byla povinna vést stavební deník dle 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Stavební deník musí být veden ode dne 

předání a převzetí staveniště až do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad  

a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Stavební deník musí být v průběhu 

prací kdykoli přístupný na stavbě všem oprávněným osobám. Údaje do něj by měly být 

zapsány vždy daný den, ve kterém se stane skutečnost, musí být zapsána do stavebního 

deníku; v případě, že není možné skutečnost zapsat v den, kdy se odehraje, musí být 

doplněna nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. V případě, že osoba 

povinná vést stavební deník disponuje ověřeným elektronickým podpisem, je možné vést  

a činit záznamy do stavebního deníku v elektronické podobě. Vedení stavebního deníku  

v této formě je výhodné zejména z hlediska eliminace rizika ztráty stavebního deníku  

a také usnadnění nahlížení do deníku oprávněným osobám. Obsahové náležitosti stavebního 

deníku a jednoduchého záznamu o stavbě jsou stanoveny zvláštním právním  

předpisem - vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, konkrétně její přílohou  

č. 9. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo 
                                            
7 Zjištění č. 7 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-listopadu-2006-o-dokumentaci-staveb-15755.html
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jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. Dále stavební zákon v § 154 odst. 1 písm. d) 

stanovuje povinnost vlastníkovi uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání 

kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas 

nevyžaduje. Právnická osoba se podle § 180 odst. 2 písm. o) ve spojitosti s odst. 3 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., řádným nevedením stavebního deníku dopustí správního deliktu, 

za který je jí možno uložit pokutu rovněž do výše 500 000 Kč. Auditor se domnívá, že po 

dokončení stavby nebyl ze strany společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. předán vlastníkovi 

stavební deník. Stavební deník nebyl k dispozici v průběhu auditu auditorovi. Dle vyjádření 

starosty města Nový Knín stavební deník neexistuje, což může představovat porušení 

zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.8 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. neprovedla projekt výstavby 

v plném rozsahu, a na základě stížnosti obyvatel, vyhlásilo město Nový Knín dne  

22. 4. 2017 Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nový 

Knín – Rekonstrukce místní obslužné komunikace v ulici Ledrenská“. Na základě usnesení  

č. 5-23/2017-ZM ze dne 23. 5. 2017 byl schválen jako zhotovitel stavby na základě výsledků 

výběrového řízení společnost KOSTA Příbram s.r.o. 

Se zhotovitelem byla dne 1. 6. 2017 podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo 

provedení rekonstrukce místní komunikace Ledrenská o celkové výměře cca 1 650 m2. 

Celková cena provedení byla stanovena ve výši 871 225 Kč bez DPH. Termín realizace 

zakázky byl stanoven na měsíce červen a červenec roku 2017. Na základě smlouvy byla 

vystavena faktura ze dne 12. 6. 2017 na celkovou částku uvedenou ve smlouvě. Auditor 

identifikoval, že město Nový Knín provedlo částečnou úhradu dne 26. 6. 2017 ve výši 

948 764,50 Kč včetně DPH. Dle smlouvy nebylo hrazeno 10% z celkové částky smlouvy, 

které představuje zádržné po dobu záruky stavby. 

Celkem bylo za infrastrukturu v lokalitě Ledrenská, vyjma vodohospodářské infrastruktury, 

uhrazeno 1 801 865 Kč bez DPH společnostem DOKAS Dobříš, s.r.o. a Kosta Příbram s.r.o. 

Auditor dospěl k názoru, že infrastruktura není k 30. 4. 2018 dokončená, když dosud nebyla 

provedena výstavba chodníku.  

Na základě ověřené dokumentace a dle informací získaných od starosty města Nový Knín, 

se auditor domnívá, že město Nový Knín mělo v průběhu období a dle informací popsaných 

výše, uzavřeny dvě smlouvy s různými dodavateli na realizaci jedné činnosti a to se 

společností DOKAS Dobříš, s.r.o. a KOSTA Příbram s.r.o. Auditor je názoru, že smlouva se 

společností DOKAS Dobříš, s.r.o. ze dne 3. 12. 2008 nebyla řádně ukončena oběma 

smluvními stranami a dodatek ke smlouvě o dílo a prohlášení starosty nebyly řádně 

schváleny ZM či RM Nový Knín.  

Ke dni 9. 5. 2018 však infrastruktura nebyla dokončena v rozsahu definovaných ve smlouvě 

o smlouvě budoucí a dle projektu Studia DD+. 

                                            
8 Zjištění č. 8 
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7.3 Vodohospodářská infrastruktura 

Vodohospodářská infrastruktura byla ve městě Nový Knín budována ve dvou etapách.  

První etapa vodohospodářské infrastruktury byla budována v lokalitě Ledrenská společností 

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. (dále jen „VHS“), tehdejším 

provozovatelem vodohospodářské sítě. Na první etapu výstavby nebylo dle starosty města 

Nový Knín prováděno výběrové řízení. Auditor identifikoval, že rada města schválila, na 

základě usnesení č. 4-65/2009-RM ze dne 8. 6. 2009, jako vítěze výběrového řízení VHS 

s nejnižší nabídnutou cenou. Smlouva o dílo s VHS byla uzavřena dne 3. 6. 2009.  

Dle vyjádření starosty ze dne 12. 6. 2018 došlo při první schůzi mezi starostou města a 

zástupci auditorské firmy ke komunikačním nesrovnalostem. Dle vyjádření pana starosty 

výběrové řízení proběhlo, přičemž vítězem, jak je popsáno výše, se stala na základě 

usnesení RM společnost VHS. Auditor si vyžádal podklady k výběrovému řízení, avšak ze 

strany města Nový Knín nebyly žádné podklady doloženy v papírové ani elektronické formě. 

Dle vyjádření pana starosty nejsou momentálně dohledatelné z důvodu několikanásobného 

stěhování radnice v daném roce, kdy probíhalo dané výběrové řízení. Výběrové řízení ze 

strany města dohledáno ani v následně stanovené lhůtě pro doložení podkladů.9 

Předmětem pnění smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2009 bylo rozšíření vodovodu v lokalitě pod 

Dvorem dle projektové dokumentace Ing. Václava Ureše. Rozsah díla byl definován dle 

smlouvy následovně: 

 Kanalizace Nový Knín Sudovice část stoky C od šachty C30 po šachtu C23, 

 Vodovod Nový Knín Sudovice – rozšíření vodovodu v Lokalitě Pod Dvorem od šachty 

C30 po šachtu C32 v délce 260 m (přípolož s kanalizací). 

Celková cena za rozsah díla byla stanovena na 840 609 Kč bez DPH (684 449 Kč kanalizace, 

156 160 Kč vodovod). K první etapě byly ze strany města doloženy faktury a bankovní 

výpisy. Celková částka faktur odpovídala ceně stanovené ve smlouvě. V celkové ceně 

nebyly zahrnuty vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření. Celkové cena bez 

DPH na přípojky a změření byly stanoveny: 

 Vodovodní přípojka – 10 000 Kč/ks, 

 Kanalizační přípojka – 6 000/ks, 

 Geodetické zaměření – 60 000. 

K těmto přípojkám a zaměření nebyly ze strany města Nový Knín původně doloženy žádné 

dokumenty. Na jednání dne 12. 6. 2018 za účasti starosty města, přítomných zastupitelů  

a zástupce auditorské společnosti byla panem starostou doložena faktura od společnosti 

VHS za vodovodní a kanalizační přípojky v Novém Kníně v celkové výši 367 832 Kč bez DPH 

ze dne 2. 11. 2010. Auditor se domnívá, že z textu faktury jednoznačně nevyplývá, v jaké 

                                            
9 Zjištění č. 9 
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lokalitě města Nový Knín a kolik přípojek bylo zřízeno. Zakázkový list či detail nebyly 

k této faktuře doloženy.10 

Druhá etapa vodohospodářské infrastruktury byla budována v lokalitě Ledrenská na základě 

výběrového řízení zveřejněného dne 2. 3. 2010. Na základě výsledků výběrového řízení byla 

radou města, na základě usnesení č. 3-87/2010-RM ze dne 6. 4. 2010, vyhlášena jako 

zhotovitel vítězná společnost VHS. Smlouva o dílo s VHS byla uzavřena dne 23. 3. 2010. 

Smlouva o dílo byla tedy uzavřena před doručením nabídky společnosti VHS do výběrového 

řízení a před vyhlášením vítěze RM. Dle prohlášení starosty ze dne 12. 6. 2018 byl 

podepsán návrh smlouvy, který byl nezbytnou součástí výběrového řízení a který byl 

doručen již s podpisem zhotovitele ze dne 23. 3. 2010. Statutární zástupce města podepsal 

smlouvu, která byla přílohou pro výběrové řízení, aniž by uvedl datum uskutečnění podpisu 

ze strany města. Dle názoru auditora měl být u podpisu objednatele připojeno reálné 

datum podpisu smlouvy.11 

Předmětem plnění smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2010 bylo rozšíření vodovodu v lokalitě pod 

Dvorem dle projektové dokumentace Ing. Václava Ureše, konkrétně přivaděč vodovodu. 

Rozsah díla byl definován dle smlouvy následovně: 

 Dle PD a výkazu výměr, 

Celková cena za rozsah díla byla stanovena na 1 053 653 Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo byl 

podepsán dodatek č. 1 ze dne 28. 6. 2010, kde se jako začátek prací stanovuje termín  

1. 7. 2010 a konec prací 12. 9. 2010. K druhé etapě byly ze strany města doloženy faktury 

a bankovní výpisy. Celková částka faktur odpovídala ceně stanovené ve smlouvě. 

Auditor se na základě ověřených dokumentů a informací získaných od starosty města Nový 

Knín domnívá, že se společností VHS byly uzavřeny dvě smlouvy na obdobný předmět 

plnění, přestože se dle vyjádření pana starosty jednalo o dvě rozdílné etapy. Tato 

skutečnost nebyla ve smlouvách definovaná. Dle názoru auditora mělo být toto  

ve smlouvách jednoznačně definováno. 

                                            
10 Zjištění č. 10 
11 Zjištění č. 11 
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Obr. 1 – Lokalita Pod Dvorem, Nový Knín 

Město Nový Knín v souvislosti s projektem výstavby kanalizačních přípojek vydalo podmínky 

pro připojení objektů na veřejnou kanalizační síť. Zastupitelstvo obce na základě usnesení 

č. 6-11/2011-RM rozhodlo o výši příspěvku na zřízení domovní kanalizační přípojky. 

Příspěvek občanů města byl stanoven na 20 000 Kč za nemovitost, kde je hlášen alespoň 

jeden obyvatel k trvalému pobytu. V případě, že nikdo není přihlášen k trvalému pobytu, 

tak příspěvek činí 30 000 Kč. V případě, že se vlastník nemovitosti nepřipojí k hlavnímu 

kanalizačnímu řádu v okamžiku, kdy bude procházet kolem jeho nemovitosti, je příspěvek 

navýšen na 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč. Auditor si vyžádal od vedení města kalkulace 

k výpočtu jednotlivých příspěvků, avšak tyto kalkulace nebyly původně doloženy. Kalkulace 

k přípojkám byly ze strany města Nový Knín doloženy dne 13. 6. 2018 ve formátu souboru 

*.xls. Tyto kalkulace nebyly formálně podepsány zhotovitelem dané kalkulace ani 

objednatelem. Dle kalkulace činila cena jedné přípojky 9 734,25 Kč bez DPH. Dle starosty 

města se jedná o průměrné ceny, které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele společnosti 

Promont Uherské Hradiště s.r.o. Auditor však identifikoval, že předložená kalkulace byla 

vyhotovena ze strany společnosti Atelier Hestia se dnem 13. 6. 2018. Toto datum však 

mohlo být způsobeno využitím funkce DNES() v kalkulaci souboru *.xls, dle názoru auditora 

tak nelze přesně určit přesné datum provedení kalkulace. Auditor analyzoval usnesení  

č. 6-11/2011-RM a dospěl k názoru, že se toto usnesení nezabývalo schválením příspěvku 

na veřejnou kanalizační síť, ale žádostí o přidělení bytu. Jednalo se však o usnesení RM 

nikoli ZM. Dne 18. 4. 2011 nebylo uskutečněno žádné zasedání ZM Nový Knín. Na jednání 
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dne 12. 6. 2018 bylo starostou města předáno usnesení č. 6-10/2011-RM, kde RM Nový Knín 

schválila podmínky pro připojení k nově budované kanalizaci a vodovodu v Novém Kníně.12 

7.4 Ostatní dodavatelé 

Auditor dále identifikoval, že se na realizaci projektu podle Studia DD+ podíleli další 

subdodavatelé včetně osob samostatně výdělečné činných (dále jen „OSVČ“). Auditor 

identifikoval, že s jednotlivými subjekty nebyly podepsány smlouvy/ dohody o provedení 

práce/ dohody o provedení práce. Dle názoru auditora nebyly tito subdovatelé schváleni 

statutárním orgánem města Nový Knín. Na jednání dne 12. 6. 2018 bylo starostou města 

řečeno, že tito dodavatelé byli vybráni na základě znalosti místního prostředí a lepší 

komunikace s místními úřady, například KÚ Příbram.13 

Na realizaci se podíleli tito dodavatelé a OSVČ: 

 Ing. Pavla Kalertová 

 Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro akci umístění 19 RD, 

místní komunikace a inž. Sítí na parcelním čísle 106/55 k.ú. Sudovice ze dne 

15. 9. 2008. 

 Celková částka: 29 000 Kč bez DPH. 

 Dle názoru auditora se jednalo o zpracování projektu Studia DD+. 

 Vít Blecha 

 Koordinační práce a příprava realizace místní obslužné komunikace Sudovice 

ze dne 6. 8. 2012. 

 Celková částka: 21 320 Kč bez DPH. 

 Petr Veidenthaler 

 Vypracování geometrického plánu č. 165 – 98/2008. 

 Vypracování geometrického plánu vodovodního řádu v lokalitě Pod Dvorem. 

 Celková částka: 136 000 Kč bez DPH (70 000 Kč, 66 000 Kč). 

 ELDOR DOBŘÍŠ, s.r.o. 

 Materiál pro veřejné osvětlení. 

 Celková částka: 50 378,50 Kč bez DPH. 

 

 

                                            
12 Zjištění č. 12 
13 Zjištění č. 13 
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8. SOUHRNNÉ STANOVISKO K REALIZACI PROJEKTU Z POHLEDU ODPOVĚDNOSTI KE 

SPRÁVĚ SVĚŘENÉHO MAJETKU OBČANŮ MĚSTA NOVÝ KNÍN 

Auditor na základě získaných informací získaných od starosty města Nový Knín a dokumentů 

vyhodnotil projekt realizace z pohledu odpovědnosti svěřeného majetku občanů města 

Nový Knín jako neúspěšný. V rámci projektu byla zjištěna řada procesních chyb. Zejména 

mohlo dle názoru auditora docházet k porušování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a související vyhlášky  

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona  

č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. Na základě výše 

uvedeného se auditor domnívá, že povinnosti v rámci vnitřního kontrolního systému pro 

projekt Výstavby infrastruktury u rodinných domů v Ledrenské ulici nebyly dodrženy. 

Auditor se na základě získaných informací od starosty města Nový Knín a dokumentů 

domnívá, že u daného projektu mohlo docházet k porušování zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích ze strany starosty města pana Ing. Tomáše Havlíčka v rámci daného projektu, tím, 

že nebyl získán souhlas ZM či RM Nový Knín. 

Auditor se domnívá, že mohlo docházet k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Zejména mohlo docházet k porušování zásad podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 

které definují zásady postupu zadavatele. Na základě ověření auditor se auditor domnívá, 

že u výběrových řízení veřejných zakázek mohlo docházet k porušení zásad 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Na základě získaných informací 

se auditor domnívá, že systém zadávání veřejných zakázek funguje částečně a je nutné 

provést podstatná zlepšení.14 

  

                                            
14 Zjištění č. 14 
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9.           PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ 

# Významnost 
zjištění 

Název 

1. 
 

Smlouvy o smlouvě budoucí nebyly ve 100% případů datovány 

2.  
Ve smlouvách o smlouvě budoucí nebyly jednoznačně specifikovány 

platební podmínky 

3. 
 

Odstavec II. smlouvy o smlouvě budoucí nebyl součástí textu kupní smlouvy 

s kupci pozemků 

4.  
Ukončení stavby bylo provedeno verbálně mezi starostou města  

a zastupiteli DOKAS Dobříš, s.r.o. 

5.  Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2008 je neplatný 

6.  
Prohlášení starosty a DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyl schválen orgány města 
Nový Knín 

7.  
K fakturám společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. za provedenou práci nebyly 
přiloženy zakázkové listy 

8.  
Stavební deník společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. k projektu Ledrenská 
neexistuje 

9.  
K výběrovému řízení na I. etapu vodohospodářské infrastruktury nebyly 
doloženy dokumenty 

10.  
Účetní doklady za vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření 
nejsou jednoznačně přiřaditelné k lokalitě Ledrenská 

11.  
Smlouva s VHS Dobříš na realizaci II. etapy byla podepsána před vyhlášením 
vítěze výběrového řízení 

12.  
Podmínky pro připojení objektů na veřejnou kanalizační síť nebyly před 
realizací investiční akce s připojovanými vlastníky nemovitostí ujednány 

13.  Dílčí subdodávky nebyly schváleny ZM či RM města Nový Knín 

14.  
Město Nový Knín nemá stanoven vnitřní předpis na řízení veřejných 
zakázek 
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10. DETAIL ZJIŠTĚNÍ FORENZNÍHO AUDITU 

1. 
 

Smlouvy o smlouvě budoucí nebyly ve 100% případů datovány 

Zjištění: 

ZM Nový Knín informovalo o záměrech prodeje nemovitostí na úřední desce 

města Nový Knín v období 23. 3. – 8. 4. 2009. Budoucí kupující uzavřeli  

s městem Nový Knín smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouvy o smlouvě budoucí 

však nebyly ve 100% případů u podpisu datovány. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly smlouvy o smlouvě budoucí ve 100% případů 

datovány mohlo dojít k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů a související vyhlášky  

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 

Sb, když nebyla řádně prováděna kontrola dokumentace. 

Doporučení: 
Auditor doporučuje nastavit vnitřní kontrolní systém tak, aby byl v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb. a související ch vyhlášek. 

 

2.  
Ve smlouvách o smlouvě budoucí nebyly jednoznačně specifikovány platební 

podmínky 

Zjištění: 

Ve smlouvách o smlouvách budoucí byla uvedena výše příspěvku na zasíťování  

a výstavbu infrastruktury, a to vždy ve výši 150 Kč/m2. Obsahem smlouvy  

o smlouvě budoucí byl rovněž závazek na uzavření kupní smlouvy, jejímž 

předmětem byly jednotlivé stavební parcely dle katastrálního vyměření. Cena 

za stavební parcelu byla stanovena na 600 Kč/m2. Celková cena za jednotlivé 

stavební parcely činila 750 Kč/m2. Finanční prostředky určené k zasíťování  

a výstavbě byly hrazeny kupujícími do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí.  

Ve smlouvě o smlouvě budoucí bylo uvedeno, že platby určené na zasíťování 

pozemků infrastruktury mají být uhrazeny na bankovní účet města. Auditor 

ověřil veškeré bankovní výpisy a příjmové pokladní dokumenty za úhradu záloh 

k jednotlivým pozemkům s cílem ověřit, že jednotlivé zálohy byly v souladu  

se smlouvou o smlouvě budoucí uhrazeny do 30 dní od podpisu smlouvy. Zálohy 

byly hrazeny na bankovní účet města Nový Knín č. 521474359/0800 vedeným  

u instituce Česká spořitelna, a.s. či na pokladně města Nový Knín. 

Doporučení: Přestože auditor neidentifikoval možné porušení legislativy, tak doporučuje  

ve smlouvách jednoznačně specifikovat platební podmínky, zejména jakým 
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způsobem mají být úhrady provedeny. 

 

3. 
 

Odstavec II. smlouvy o smlouvě budoucí nebyl součástí textu kupní smlouvy  

s kupci pozemků 

Zjištění: 

Auditor ověřil kupní smlouvy vztahující se k pozemkům v lokalitě Ledrenská  

a identifikoval, že z kupních smluv byl vypuštěn odstavec II. smlouvy o smlouvě 

budoucí. Dle názoru auditora měl být tento bod v modifikované podobě 

zachován i v kupní smlouvě či měla být smlouva o smlouvě budoucí součástí 

kupní smlouvy jako příloha.  

Na základě ověření smlouvy s DOKAS Dobříš, s.r.o., kde předmětem smlouvy 

bylo „Umístění místní komunikace a inž. sítí – Sudovice“, byl stanoven termín 

dokončení 31. 12. 2010. Auditor identifikoval, že prvotní smlouvy o smlouvě 

budoucí byly uzavírány v měsících březen a duben roku 2009. Dle vyjádření 

starosty města ze dne 12. 6. 2018 byla použita standardní šablona kupní 

smlouvy, kterou město Nový Knín v té době disponovalo. 

Auditor vyhodnotil, že kupci pozemků mohli být na základě textu kupní smlouvy 

uvedeni v omyl, že infrastruktura bude vystavěna do 5 měsíců, jak bylo 

definováno ve smlouvě o smlouvě budoucí, když odstavec II. smlouvy o smlouvě 

budoucí nebyl zahrnut do textu kupní smlouvy. Auditor identifikoval, že některé 

kupní smlouvy byly podepisovány po lhůtě 5 měsíců, která definovala výstavbu 

infrastruktury dle prvně uzavíraných smluv o smlouvě budoucí. Auditor  

se domnívá, že podpis kupní smlouvy ze strany kupců mělo být na chybějící 

ujednání upozorněno. 

Doporučení: 
Auditor doporučuje převádět veškeré podstatné ujednání ze smlouvy o smlouvě 

budoucí do kupní smlouvy.  
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4.  
Ukončení stavby bylo provedeno verbálně mezi starostou města a zastupiteli 

DOKAS Dobříš, s.r.o. 

Zjištění: 

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že z důvodu stavebně-technických 

parametrů díla nebylo možné pokračovat v stavbě z důvodu možného budoucího 

poškození infrastruktury z důvodu výstavby rodinných domů. Podle získaných 

informací od starosty města Nový Knín byla tato skutečnost sdělena jednatelem 

společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. panem Ing. Jiřím Krotilem starostovi města 

Nový Knín, panu Havlíčkovi. Tato skutečnost sdělena panu starostovi pouze 

verbálně, bez žádného písemného vyjádření.  

Na základě vyjádření starosty města Nový Knín ze dne 12. 6. 2018 byly v té 

době ZM a RM verbálně informováni o průběhu realizace stavby a doporučení  

o přerušení stavby bylo ZM a RM sděleno. Toto doporučení však nebylo formálně 

schváleno na zasedání ZM ani RM města Nový Knín. Auditorovi ani nebyla 

sdělena informace o tom, že by RM pověřila starostu výkonem některé ze svých 

nevýhradních pravomocí, včetně oprávnění uzavírat příslušné smlouvy. Toto 

vyjádření dle názoru auditora mělo být předmětem jednání ZM Nový Knín  

s cílem rozhodnout o dalších krocích či řádném ukončení smlouvy se společností 

DOKAS Dobříš, s.r.o.  

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, právní jednání, která 

vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto 

schválení neplatná. Nejvyšší soud ČR ze dne 24. března 2015, sp. zn 25 Cdo 

1329/2014, se k dané problematice vyjádřil následovně: „Oprávnění rozhodovat 

o právních úkonech obce, tj. o tom, zda a případně jaký právní úkon obec 

učiní, je ze zákona beze zbytku rozděleno mezi obecní radu a obecní 

zastupitelstvo. Žádný z těchto orgánů však nemůže vystupovat jménem obce 

navenek. Toto oprávnění přísluší výlučně starostovi. Starosta obce (města) 

však nemůže vytvářet sám vůli obce; může pouze tuto vůli navenek sdělovat 

a projevovat. Rozhodnutí obecního zastupitelstva nebo obecní rady je třeba  

v daných souvislostech považovat za zákonem stanovenou podmínku právního 

úkonu (condicio legis). Stěžejní pravomoc rozhodovat ve věcech samosprávy 

obce je zákonem svěřena zastupitelstvu obce, které musí postupovat zákonem 

předepsaným způsobem, aby mohlo vytvořit vůli, kterou navenek projeví 

starosta obce, aby byly splněny podmínky pro řádný projev vůle obce. 

Zastupitelstvo může rozhodovat pouze na svých veřejných zasedáních, ne na 

jiných jednáních či schůzích. Právní úkon starosty vyžadující schválení 

zastupitelstvem obce (a obdobně obecní radou) provedený bez takového 

předchozího schválení, je od počátku neplatný podle § 41 odst. 2 zákona  

o obcích.“ 

Shora uvedené jednání mezi starostou a společností DOKAS Dobříš, s.r.o., 

případně také Prohlášení učiněné mezi společností DOKAS Dobříš, s.r.o.  

a starostou města Nový Knín ze dne 27. 11. 2017, tak nemohlo platně změnit 

předmětnou smlouvu o dílo a z ní vyplývající závazky zhotovitele.   
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Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

stavebních projektů tak, aby byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.  

a zákonem č. 320/2001 Sb.  

 

5.  Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2008 je neplatný 

Zjištění: 

Podle starosty města Nový Knín byl se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. dne 

31. 8. 2010 dohodnut dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2008, kde se 

snížila cena díla o 1 117 115 Kč bez DPH na cenu 930 640 Kč bez DPH. Ostatní 

ustanovení smlouvy o dílo zůstaly dle dodatku beze změn.  

Tento dodatek nebyl schválen ZM města Nový Knín ani nebyl podepsán oběma 

smluvními stranami, proto je tento dodatek dle názoru auditora neplatný  

a smlouva o dílo ze dne 3. 12. 2008 nebyla řádně ukončena. Auditor se 

domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 

320/2001 Sb. 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

schvalování smluv a prohlášení tak, aby byly v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb. a zákonem č. 320/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tel: +420 241 046 111 
Fax: +420 241 046 221 
www.bdo.cz 

BDO Audit s. r. o. 
Olbrachtova 1980/5 
Praha 4 
140 00 

 
 

 

 
29| S t r a n a 

 
BDO Audit s.r.o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 

auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

 

6.  
Prohlášení starosty a DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyl schválen orgány města Nový 

Knín 

Zjištění: 

Město Nový Knín uzavřelo dne 27. 11. 2017 se společností DOKAS Dobříš, s.r.o. 

prohlášení, že nebude pokračováno v dokončení předmětu smlouvy a bude 

zpětně provedeno odstoupení s účinností k 31. 12. 2016. Toto prohlášení nebylo 

schváleno ZM města Nový Knín a odstoupení od smlouvy o dílo tak není platné.  

Dle vyjádření starosty města ze dne 12. 6. 2018 bylo toto prohlášení 

prezentováno ZM až po jeho podepsání. Na základě výše popsaných skutečností 

nebyla smlouva o dílo ze dne 3. 12. 2008 dle auditora řádně ukončena. 

Auditor se domnívá, že ze strany starosty města Nový Knín mohlo dojít 

k porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  

o finanční kontrole). 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

schvalování smluv a prohlášení tak, aby byly v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb. a zákonem č. 320/2001 Sb. 

 

7.  
K fakturám společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. za provedenou práci nebyly 

přiloženy zakázkové listy 

Zjištění: 

Společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. vystavila v souladu se smlouvou o dílo 

uzavřenou dne 3. 12. 2008 4 faktury v celkové výši 930 640 Kč bez DPH, jejich 

výše byla v souladu s dodatkem uzavřeným dne 31. 8. 2010, který však nebyl 

schválen ZM. 

K jednotlivým fakturám nebyly přiloženy zakázkové listy, na které se jednotlivé 

faktury odvolávají, proto není možné přesně ověřit, za jaké práce byly faktury 

vystavené. Stavba ze strany společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. nebyla městu Nový 

Knín dosud předána. 

Auditor se domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  

o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.  

a zákona č. 123/2003 Sb., na základě kterého je město povinné provádět 

kontrolu provedených prací. 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

stavebních projektů tak, aby byly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. 
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8.  
Stavební deník společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. k projektu Ledrenská 

neexistuje 

Zjištění: 

Společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. jako zhotovitel stavby byla povinna vést 

stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  

Auditor nebyl v průběhu auditu předložen vlastníkovi stavební deník. Dle 

vyjádření starosty města Nový Knín stavební deník neexistuje, což může 

představovat porušení zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

a zákona č. 320/2001 Sb. Stavební deník nebyl auditorovi v průběhu ověřování 

předložen. 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

stavebních projektů tak, aby byly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Auditor 

zároveň doporučuje pravidelně nahlížet do stavebních deníků při realizaci 

stavebních projektů. 

 

9.  
K výběrovému řízení na I. etapu vodohospodářské infrastruktury nebyly 

doloženy dokumenty 

Zjištění: 

Vodohospodářská infrastruktura byla ve městě Nový Knín budována ve dvou 

etapách.  

První etapa vodohospodářské infrastruktury byla budována v lokalitě Ledrenská 

společností VHS, tehdejším provozovatelem vodohospodářské sítě.  

Dle vyjádření starosty ze dne 12. 6. 2018 došlo při první schůzi mezi starostou 

města a zástupci auditorské firmy ke komunikačním nesrovnalostem. Dle 

vyjádření pana starosty výběrové řízení proběhlo, přičemž vítězem, se stala na 

základě usnesení RM společnost VHS. Auditor si vyžádal podklady k výběrovému 

řízení, avšak ze strany města Nový Knín nebyly žádné podklady doloženy 

v papírové ani elektronické formě. Dle vyjádření pana starosty nejsou 

momentálně dohledatelné z důvodu několikanásobného stěhování radnice 

v daném roce, kdy probíhalo dané výběrové řízení. Výběrové řízení ze strany 

města dohledáno ani v následně stanovené lhůtě pro doložení podkladů. 

Auditor se domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách zejména mohlo dojít k porušení zásady transparentnosti 

dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb. 

Doporučení: 
Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

upravoval kritéria pro řízení veřejných zakázek, aby byly v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb. a nastavit pravidla archivace dokumentů v souladu se zákonem 
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č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

 

10.  
Účetní doklady za vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření 

nejsou jednoznačně přiřaditelné k lokalitě Ledrenská 

Zjištění: 

Předmětem pnění smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2009 bylo rozšíření vodovodu  

v lokalitě pod Dvorem dle projektové dokumentace Ing. Václava Ureše. Součástí 

smlouvy o dílo byla i výstavba kanalizační a vodovodních přípojek  

a geodetického zaměření. 

K těmto přípojkám a zaměření nebyly ze strany města Nový Knín původně 

doloženy žádné dokumenty. Na jednání dne 12. 6. 2018 za účasti starosty 

města, přítomných zastupitelů a zástupce auditorské společnosti byla panem 

starostou doložena faktura od společnosti VHS za vodovodní a kanalizační 

přípojky v Novém Kníně v celkové výši 367 832 Kč bez DPH ze dne 2. 11. 2010.  

Auditor je názoru, že z textu faktury jednoznačně nevyplývá, v jaké lokalitě 

města Nový Knín a kolik přípojek bylo zřízeno. Zakázkový list či detail nebyly  

k této faktuře doloženy.  

Auditor se domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  

o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.  

a zákona č. 123/2003 Sb., na základě kterého je město povinné provádět 

kontrolu provedených prací. 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

definoval jednotlivé kontrolní mechanismy ze strany ZM či RM v procesech 

stavebních projektů tak, aby byly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. 
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11.  
Smlouva s VHS Dobříš na realizaci II. etapy byla podepsána před vyhlášením 

vítěze výběrového řízení 

Zjištění: 

Druhá etapa vodohospodářské infrastruktury byla budována v lokalitě Ledrenská 

na základě výběrového řízení zveřejněného dne 2. 3. 2010. Na základě výsledků 

výběrového řízení byla radou města, na základě usnesení č. 3-87/2010-RM ze 

dne 6. 4. 2010, vyhlášena jako zhotovitel vítězná společnost VHS. Smlouva  

o dílo s VHS byla uzavřena dne 23. 3. 2010. Smlouva o dílo byla tedy uzavřena 

před doručením nabídky společnosti VHS, dne 24. 3. 2010, do výběrového řízení 

a před vyhlášením vítěze výběrového řízení RM. 

Dle prohlášení starosty ze dne 12. 6. 2018 byl podepsán návrh smlouvy, který 

byl nezbytnou součástí výběrového řízení, a který byl doručen již s podpisem 

zhotovitele ze dne 23. 3. 2010. Statutární zástupce města podepsal smlouvu, 

která byla přílohou pro výběrové řízení, aniž by uvedl datum uskutečnění 

podpisu ze strany města. Dle názoru auditora měl být u podpisu objednatele 

připojeno reálné datum podpisu smlouvy. 

Auditor se domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona § 6 č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách. Na základě ověření se auditor domnívá, že u výběrových 

řízení veřejných zakázek mohlo docházet k porušení zásady transparentnosti  

a zákazu diskriminace. 

Doporučení: 

Auditor doporučuje nastavit v rámci města Nový Knín vnitřní předpis, který by 

upravoval kritéria pro řízení veřejných zakázek, aby byly v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb. 

 

12.  
Podmínky pro připojení objektů na veřejnou kanalizační síť nebyly před 

realizací investiční akce s připojovanými vlastníky nemovitostí ujednány 

Zjištění: 

Město Nový Knín v souvislosti s projektem výstavby kanalizačních přípojek 

vydalo podmínky pro připojení objektů na veřejnou kanalizační síť. 

Zastupitelstvo obce dle vyjádření starosty města, na základě usnesení  

č. 6-11/2011-RM, rozhodlo o výši příspěvku na zřízení domovních vodovodních  

a kanalizačních přípojek. Příspěvek za zřízení kanalizační přípojky byl stanoven 

na 20 000 Kč za nemovitost, kde je hlášen alespoň jeden obyvatel k trvalému 

pobytu. V případě, že nikdo není přihlášen k trvalému pobytu, tak příspěvek 

činí 30 000 Kč. Dle vyjádření starosty v případě, že se vlastník nemovitosti 

nepřipojí k hlavnímu kanalizačnímu řádu  

v okamžiku, kdy bude procházet kolem jeho nemovitosti, je příspěvek navýšen 

na 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč.  

Auditor si vyžádal od vedení města kalkulace k výpočtu jednotlivých příspěvků, 

avšak tyto kalkulace nebyly doloženy. Kalkulace k přípojkám byly ze strany 
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města Nový Knín doloženy dne 13. 6. 2018 ve formátu souboru *.xls. Tyto 

kalkulace nebyly formálně podepsány zhotovitelem dané kalkulace ani 

objednatelem. Dle kalkulace činila cena jedné přípojky 9 734,25 Kč bez DPH. 

Dle starosty města se jedná o průměrné ceny, které byly zahrnuty v nabídce 

zhotovitele společnosti Promont Uherské Hradiště s.r.o. Auditor však 

identifikoval, že předložená kalkulace byla vyhotovena společností Atelier 

Hestia. Jako den provedení kalkulace pak bylo uvedeno datum 13. 6. 2018. Toto 

datum však mohlo být způsobeno využitím funkce DNES() v kalkulaci souboru 

*.xls, dle názoru auditora tak nelze přesně určit přesné datum provedení 

kalkulace. 

V podmínkách pro připojení objektu na veřejnou kanalizační síť je v bodě  

3. uvedeno, že „příspěvek vlastníků nemovitostí na zřízení domovní kanalizační 

přípojky je stanoven smlouvou včetně splátkového kalendáře“. Dále je 

uvedeno, že „o výši příspěvku na zřízení domovní kanalizační přípojky rozhodlo 

zastupitelstvo obce usnesením č. 6-11/2011-RM na svém zasedání dne  

18. 4. 2011.“ Auditoři analyzovali toto usnesení a dospěli k názoru, že se toto 

usnesení nezabývalo schválením příspěvku na veřejnou kanalizační síť, ale 

žádostí o přidělení bytu. Číslo usnesení také naznačuje, že nejde o usnesení 

zastupitelstva, ale rady obce (zkratka „RM“). Podle informací, které mají 

auditoři k dispozici, se dne 18. 4. 2011 žádné zasedání zastupitelstva města 

Nový Knín neuskutečnilo. Na jednání dne 12. 6. 2018 pak bylo starostou města 

předáno správné usnesení č. 6-10/2011-RM, jehož předmětem bylo schválení 

podmínek pro připojení k nově budované kanalizaci a vodovodu v Novém Kníně. 

 Byť by bylo možné akceptovat situaci, kdy je smluvně upraven rámec výše 

„příspěvku“ a právo jej v těchto mezích jednostranně stanovit obcí, auditoři 

nemají k dispozici smlouvy, jejichž uzavření by časově předcházelo dokončení 

kanalizace a přípojek, a v kterých by byl sjednán příspěvek za zřízení přípojky 

na kanalizaci. Nejstarší smlouva, kterou mají auditoři k dispozici, a kde je 

příspěvek sjednán, je ze dne 26. 6. 2014.  

Doporučení: 

Vzhledem k tomu, že na počátku realizaci investice zřejmě nebyly vzájemné 

vztahy a související práva a povinnosti mezi obcí a vlastníky nemovitostí jasně 

upraveny, obec by měla postupovat obezřetně a vyvinout nezbytné úsilí 

k dosažení dohody s vlastníky a snížit tak riziko nejistého výsledku případného 

soudního sporu při uplatňování náhrady nákladů na realizace přípojek.  
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13.  Dílčí subdodávky nebyly schváleny ZM či RM města Nový Knín 

Zjištění: 

Auditor dále identifikoval, že se na realizaci projektu podle Studia DD+ podíleli 

další subdodavatelé včetně OSVČ. Auditor identifikoval, že s jednotlivými 

subjekty nebyly podepsány smlouvy/ dohody o provedení práce/ dohody  

o provedení práce. Auditor se domnívá, že tito subdodavatelé nebyli schváleni 

statutárním orgánem města Nový Knín. Na jednání dne 12. 6. 2018 bylo 

starostou města řečeno, že tito dodavatelé byli vybráni na základě znalosti 

místního prostředí a lepší komunikace s místními úřady, například KÚ Příbram. 

Auditor se domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, čímž mohla městu Nový Knín 

vzniknout finanční újma, neboť na základě výběrového řízení mohl být vybrán 

jiný dodavatel, který mohl poskytnout příznivější cenu. 

Doporučení: 
Auditor doporučuje nastavit vnitřní předpis, který by definoval kritéria pro 

řízení veřejných zakázek, aby byly v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 

 

14.  Město Nový Knín nemá stanoven vnitřní předpis na řízení veřejných zakázek 

Zjištění: 
Auditor identifikoval, že město Nový Knín nemá stanoven vnitřní předpis na 

řízení veřejných zakázek. 

Doporučení: 
Auditor doporučuje nastavit vnitřní předpis, který by definoval kritéria pro 

řízení veřejných zakázek, aby byly v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 
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11. PŘÍLOHY
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