
Radní si mnou ruce: město díky internetu šetří miliony 
Chrudimský deník  | 21.4.2007 | rubrika: Zpravodajství - Chrudimsko | strana: 3 | autor: ROMANA NETOLICKÁ  
 
 
Chrudimské  investiční akce lákají firmy z celé republiky a na ceně je to znát 
 
Chrudim / Díky pravidelnému zveřejňování městských zakázek město  šetří miliony korun. Místostarosta Petr  
Řezníček zodpovědný za investice tvrdí, že se firmy z celé republiky, přihlášené do výběrového řízení, nemohou 
mezi sebou domlouvat a tudíž vystupuje každá za sebe s vlastní cenovou nabídkou. 
„V minulosti byly takové podvůdky běžné. Firma, která byla schopna celou zakázku zabezpečit, se však z různých 
důvodů nemohla do výběrového řízení přihlásit, požádala o zastřešení jinou společnost, které potom dělala 
subdodavatele. Avšak to zastřešení stálo miliony korun navíc,“ připodobňuje Petr  Řezníček praktiky, které jsou 
díky internetové komunikaci města a stavebních firem už minulostí. „O kanalizaci Vlčnova mělo zájem ne pět, ale 
osmnáct firem. Hlásily se z celé republiky. Díky tomu je projektová cena 42 miliony korun snížena na 23 milionů! 
Dotace státu na tuto akci činí přitom 25 milionů, takže zbyde i na chodníky,“ říká Petr  Řezníček. Rada města 
schválila dodavatele, který vlčnovskou kanalizaci postaví. Jde o firmu Skanska DS, a.s. Brno. 
V tuto chvíli je rovněž znám dodavatel rekonstrukce Filištínské ulice, Všehrdova náměstí a přilehlých komunikací. 
I zde se potvrdilo, že na konkurenci může zákazník jen získat. Projektant opravu vyčíslil na 13 milionů korun, ale 
rychnovská společnost Strabag podala celkovou nabídkovou cenu 8,52 milionu. „V červnu rekonstrukce začne a 
potrvá do října,“ upřesňuje starosta Jan  Čechlovský . 
 
Foto popis| ROZMLÁCENÁ SILNICE I CHODNÍKY. Filištínská ulice v Chrudimi  už nutně potřebuje opravit. . 
Foto autor| Foto: Karel Dvořák 
Region| Východní Čechy 
 
 
Zveřejňování chrudimských městských zakázek 
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Petra POLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Zveřejňování chrudimských  městských zakázek na internetu se osvědčilo. Město  díky tomu ušetří desítky milionů 
korun. Například o stavbu kanalizace ve Vlčnově projevilo zájem osmnáct firem a radnice vybrala uchazeče, který 
projekt zrealizuje za třiadvacet milionů. Původní projektová studie ale mluvila o ceně dvaačtyřicet milionů korun. 
Město může tedy celou akci zainvestovat z pětadvacetimilionové státní dotace. Ušetřené peníze pak použije na 
něco jiného. Pokračuje chrudimský  místostarosta  Petr  Řezníček. 
 
Petr  ŘEZNÍČEK, chrudimský  místostarosta  
-------------------- 
Z těhletěch zakázek tam potom ten výběr je určitě o výběru a ty vysoutěžené ceny proti projektantským cenám 
jsou skutečně velmi zajímavé a mnohem i výrazně nižší. My jsme v rozpočtu, který jsme připravovali na rok 2007, 
měli i řadu akcí, které byly takzvaně pod čarou, které jsme nemohli v důsledku nedostatku finančních prostředků 
zařadit, tak ty budeme moct zařadit do investičních akcí letošního roku. 
 
 
 
Chrudim proti korupci 
Mladá fronta DNES  | 25.4.2007 | rubrika: Kraj Pardubický | strana: 1  | autor: DAVID P ŮLPÁN  
 
 
Otevřená výběrová řízení šetří peníze. Další města  Chrudim  možná napodobí 
 
Chrudim  - Chrudim  se rozhodla bojovat proti korupci při zadávání veřejných zakázek. Přestala do výběrového 
řízení zvát tři či pět firem, které se pak často mezi sebou dohodly, ale zakázku nabízí na internetu všem firmám. 
Výsledek? Na posledních třech velkých zakázkách město ušetřilo přes třicet milionů korun proti ceně spočítané 
projektanty. Nový způsob výběrových řízení se starostům z kraje líbí a připouští, že jej možná zavedou také. 
„Opatření mělo zabránit tomu, aby lidi na úřadu někdo zkoušel ovlivňovat. Má to ale vedlejší pozitivní efekt. Daří 
se nám díky velké konkurenci firem snižovat cenu,“ řekl místostarosta  Chrudimi  Petr  Řezníček. Například 
kanalizace v chrudimské  místní části Vlčnov měla stát podle projektanta 42 milionů korun. Chrudim  za ni ale 
zaplatí společnosti Skanska jen třiadvacet. „Dotace státu na tuto akci činí přitom 25 milionů, takže zbyde i na 
chodníky. Dostali jsme nabídky od 18 firem. A to se pak velmi dobře vybírá,“ řekl místostarosta  Chrudimi  Petr  
Řezníček. 
Rekonstrukce Filištínské ulice v Chrudimi  měla stát 13 milionů, veřejná soutěž srazila cenu na osm a půl milionu 
korun. Zajímavé je, že Chrudim  nabízí na internetu i menší zakázky, na které by podle zákona vůbec nemusela 
vyhlašovat veřejné řízení, například když jde o stavební akci za méně než šest milionů. Transparency 



International tvrdí, že právě rozdělování malých zakázek „z ruky“ způsobuje, že více než polovina soutěží v zemi 
je neprůhledných a radní s úředníky sami rozhodují, kdo zakázku dostane. „Způsob, jakým to dělají v Chrudimi , je 
samozřejmě pozitivní,“ uvedl David Ondráčka Transparency International. 
 
Problémy? Větší riziko a více práce pro úřad 
 
Chrudimský  model, říkají politici z jiných měst, ale není bez vady. Místostarosta Litomyšle Jan Janeček varuje 
před tím, že výběrové řízení vyhraje firma, o které radní nic nevědí. „Získat objektivní reference na úplně 
neznámé firmy je složité a v případě problémů je někdy komplikované nebo i nemožné si vynutit záruční opravu,“ 
uvedl. 
Chrudim  s tím však zatím problémy nemá, dvě největší zakázky získala společnost Skanska, ve třetím 
výběrovém řízení zvítězil další evropský koncern - Strabag. „Velké společnosti, které dříve neměly zájem o 
městské akce a dělaly hlavně velké akce jako třeba dálnice, vstupují i do těchto menších zakázek,“ řekl starosta  
Chrudimi  Jan  Čechlovský . 
Úředníci ale mají s vyhodnocením zakázek více práce. „Dříve bylo možné vyhodnotit soutěž za hodinku, dnes tím 
strávíme třeba celé dopoledne,“ uvedl Řezníček. 
 
Více viz Téma na str. C3 
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„Končí zakázky města jen pro dvě tři místní firmy“ 
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PARDUBICE Přesně podle přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, se budou nyní zřejmě řídit pardubičtí 
radní. Na odvolání vedoucího odboru investic Jiřího Čáně se neshodli, ve funkci pravděpodobně zůstane, ale 
nebude zřejmě už tolik mluvit do rozdělování zakázek. 
Změnu systému rozdělování zakázek připravuje náměstek primátorky František Brendl ze sdružení Pardubáci. 
„Vypracovali jsme s Martinem Bílkem ze Sdružení pro Pardubice novou směrnici pro zadávání výběrových řízení. 
Limity se snižují, průhlednost se zvyšuje, jsou tam nastaveny tvrdší standardy kdy, co a jak zveřejňovat. Věříme, 
že se dostaneme na nižší ceny,“ uvedl Brendl. 
I menší zakázky se už podle něj budou nabízet všem zájemcům. „Pevně věříme, že na lepší ceny se i díky 
logistice dostanou naše místní firmy. Ale ne tím stylem, že budeme poptávat jen dvě tři, ale že to opravdu bude 
otevřené, nechť se přihlásí, kdo bude mít zájem,“ řekl Brendl. Dodal, že organizování a správu výběrového řízení 
by bylo možné přesunout z investičního oddělení na oddělení právní. 
To by podstatně snížilo pravomoce vedoucího odboru majetku a investic Jiřího Čáně. „S tím já nemám žádný 
problém, dokonce ani mít nemůžu. Jsem jenom zaměstnancem amusím poslouchat vedení,“ uvedl Čáň. 
Pardubický kraj či sousední Chrudim  systematicky nabízejí zakázky přes internet, což jim šetří peníze. „Za 
poslední čtyři roky jsme díky tomu nevydali 153 milionů korun,“ uvedl starosta  Chrudimi  Petr  Řezníček. 
V Pardubicích zatím funguje filtr, který vyřazuje řadu firem ze soutěže, ještě než začala. V jiných městech jsou 
rádi, když se do soutěže přihlásí hodně firem, v Pardubicích jejich počet losováním uměle snižují. Ovšem po 
machinaci při losování proslulé jako „karlovarská losovačka“ je tento způsob zcela diskreditován a ze zákona 
bude patrně letos vyškrtnut. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 
http://archiv.newton.cz/mf/2011/01/31/10ef6d72dd3c0 51539b9030388220802.asp  
 
 
 
Čáň dělá vše. Vybírá firmy, členy komisí, řeší i námitky 
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PARDUBICE Pardubická pravidla pro rozdělování veřejných zakázek mají jednu zvláštnost. Bez vedoucího 
odboru investic nelze udělat prakticky nic. 
Dlouholetý šéf odboru Jiří Čáň je podle Zadávacího řádu veřejných zakázek zásadní figurou, jeho funkce je na 
deseti stránkách zmíněna jedenašedesátkrát. Jen pro srovnání -radaměsta se ve stejné směrnici objevuje jen 
sedmkrát. 
Čáň navrhuje politikům, které firmy oslovit, kdo bude ve výběrové komisi, jemu zájemci posílají své žádosti, on 
vyhodnocuje nabídky. A když má někdo námitky? Musí je podle pravidel odevzdat Čáňovi. 
„Je to klíčová osoba, v níž se - pro mne nepochopitelně - sešlo přespříliš zodpovědnosti za majetek a investice a 



strašně moc pravomocí. Vždyť investice tvoří základní stavební kámen všech programových věcí ve městě. 
Otázkou zůstává, zda to bylo uděláno účelově, nebo to vyplynulo z vývoje, ale logiku v tom nevidím,“ řekl 
náměstek František Brendl. 
„Já jsem ty směrnice k výběrovým soutěžím nevymyslel. Navíc zdaleka nejsem sám, který o těch věcech 
rozhoduje, těch kontrol je tam mnohem víc, probíhají soutěže. Schvaluje to více lidí, včetně politiků,“ uvedl Čáň. 
V Chrudimi  je něco podobného nemyslitelné. „Jakmile je zakázka nad 200 tisíc korun, okamžitě ji musí vedoucí 
investic pověsit na web,“ řekl starosta  Chrudimi  Petr  Řezníček. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 
http://archiv.newton.cz/mf/2011/01/31/c792fcd8c5d15 9c3d88962ef64c393b7.asp    
 
 
 
Starostové: Všemocné úředníky ne! 
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PARDUBICE Zatímco pardubičtí radní doposud trvali na tom, že budou kontrolovat, které firmy se mohou účastnit 
soutěží o městské zakázky, jiná města kraje vyhlašují soutěže na internetu. Může se tak zúčastnit kdokoliv s 
jistotou, že město nepozve jen vyvolené. 
„Přijde nám to přehlednější. Když oslovíme více firem, je možné, že dosáhneme nižší ceny,“ říká starosta Svitav 
David Šimek. 
Systém, jakým pardubická radnice vybírá dodavatele na městské zakázky, je jedním z důvodů, proč si většina 
zastupitelů přeje, aby šéf investic Jiří Čáň doložil, jak přišel k majetku. Úředník, který má už několik let hlavní 
slovo ve výběru dodavatelů, získal během této doby větší majetek, než kolik byly jeho příjmy. Dokázal postavit 
dům a pořídit luxusní byt za poloviční či nižší cenu, než je podle znalců jejich skutečná hodnota. 
„U nás je organizační struktura nastavená jinak. Pravomoce správy majetku, šéfa investic a zadavatele veřejných 
zakázek jednomu člověku nedáváme,“ řekl starosta Šimek. 
Pardubičtí radní doposud uváděli, že chtějí mít kontrolu nad výběrem firem proto, aby se do soutěže nemohly 
přihlásit neseriózní firmy a aby mohli podporovat místní podnikatele. 
To však chrudimský starosta Petr Řezníček odmítá. „My také podporujeme místní podnikatele. Ale ne takové, 
kteří jsou nejdražší, přestože mají nejnižší náklady na dopravu, když jsou místní,“ řekl. 
Dodal, že za čtyři roky Chrudim ušetřila na veřejných zakázkách 153 milionů korun. „A hlavně: všechno je čisté a 
průhledné, nikdo nemůže obvinit šéfa investic z toho, že by podléhal nějakým korupčním nebo lobbistickým 
tlakům,“ řekl Řezníček. »Více na str. B2 
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Pardubické veřejné zakázky: neprůhledné a neveřejné 
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Srovnání, jak města vyhlašují soutěže o městské zakázky, ukazuje, že v Pardubicích doposud panovalo 
neprůhledné prostředí. Radnice sama rozhodovala o tom, kdo se může zúčastnit veřejné soutěže. 
 
PARDUBICE Proč se některá města rozhodla vyvěšovat veřejné soutěže na internetu a pouštět do nich všechny 
firmy, které mají o zakázku zájem? Kromě úspory milionů korun je to podle starosty Chrudimi Petra Řezníčka také 
ochrana lidí před podezřením z porušení pravidel slušného soutěžení. 
„Než jsme začali zveřejňovat soutěže o městské zakázky, bylo vždy podezřelé, když se vítězná firma se svou 
cenou blížila takzvané ceně projektové,“ uvedl chrudimský starosta Petr Řezníček. 
Přitom taková vítězná cena, která takřka kopíruje cenu z projektu, je v Pardubicích zcela běžným jevem. Opravu 
bazénu odhadl architekt na 600 milionů, sdružení firem VCES, Chládek a Tiňtěra a Metrostav vyhrálo s cenou 
558 milionů. Už teď se mluví o tom, že cena možná ještě stoupne. 
Zateplení školky v Grussově ulici mělo projektovou cenu 11,75 milionů korun, firma Chládek a Tintěra vyhrála ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s cenou o pouhých 58 tisíc nižší. 
Zadání soutěže na opravy Machoňovy pasáže, kterou vyhlašoval Městský rozvojový fond, znělo na 150 milionů. 
Vítězný Metrostav ji opraví za 147 milionů korun. 
 
Úředníci a radní si dokázali vždycky poradit 
 
Jak vypadá takové výběrové řízení v Pardubicích? U takzvaných podlimitních zakázek, tedy těch do dvou milionů 
korun, vybere oslovené firmy šéf odboru Jiří Čáň. Volba firem je zcela v jeho vůli. Radní, kterým seznam předloží, 
obvykle neprotestují. 
„Je to jednoduché, těch pět firem o sobě ví a nemají problém se domluvit,“ komentuje takový způsob Řezníček. 
„Dohodnou se mezi sebou, případně si zakázku předem rozdělí a pak nabídnou ceny těsně pod odhadem,“ dodal. 
U nadlimitních zakázek nad dva miliony korun ukládá zákon městu soutěž vyhlásit veřejně. I tady si však radnice 



dokáže poradit s přemírou zájemců. Vyhlásí takzvané kvalifikační předpoklady, tedy podmínky, které do soutěže 
pustí jen „někoho“. 
Stačí například uvést, kolik musí mít zaměstnanců firma, která zakázku od města chce. Radnice už se kvůli tomu 
dostala do problémů s antimonopolním úřadem, když se některým firmám nelíbily kvalifikační předpoklady u 
soutěže na opravu bazénu. Nebo se provádí takzvané losování, kde se počet firem, které se mohou zúčastnit 
soutěže, losem zúží na obvyklých tři až pět. 
Další metoda stála na konci roku 2009 židli tehdejšího náměstka primátora Jan Kislingera. Zakázku na 
poradenství při zateplení za 2,7milionů rozdělil na dvě části. 
Obě se tak dostaly pod dvoumilionovou hranici a náměstek nemusel vyhlašovat zakázku veřejně. Sám pak vybral 
tři firmy, mezi nimi poradenskou společnost tehdejšího zastupitele Libora Vlasáka. Ta pak soutěž vyhrála. 
Předložené nabídky si přitom tenkrát byly velmi podobné, obsahovaly dost shodné pasáže, stejně tak jako 
formulace nabízených služeb. Jak mohly tři firmy předložit stejně znějící dokumenty, Kislinger vysvětlit nedokázal. 
Poté, co případ zveřejnila MF DNES, odstoupil z pozice náměstka. 
Vedení města chce neprůhledný způsob zadávání zakázek změnit. Náměstek za sdružení Pardubáci František 
Brendl pracuje na novém systému. „Chceme to udělat po způsobu měst, jako je Chrudim. Třeba zveřejňovat na 
internetu všechny obchody od padesáti tisíc korun,“ řekl. 
Dodal, že pokud firmy, které se soutěže účastní, o sobě vědí, pomáhá to korupčnímu prostředí. „Chceme se 
pustit i do elektronických aukcí. Pak nikdo neví, kdo dal nejnižší cenu, ale má možnost ji online překonat ještě 
větší slevou,“ uvedl. 
Také současný náměstek přes investice Jiří Rozinek si myslí, že změna je nutná. „Omezování počtu uchazečů o 
městskou zakázku je špatné. Čím více firem nabízí cenu, tím lépe,“ dodal. 
 
FAKTA Veřejné zakázky v Pardubicích 
 
U zakázek do dvou milionů korun v drtivé většině vybírá firmy, které mohou zaslat soutěžní nabídku, odbor 
investic. Pouze tyto vybrané firmy se účastní soutěže, přestože by na trhu mohly existovat i jiné, třeba levnější. 
Vybrané společnosti o sobě vědí a mohou spolu jakkoliv komunikovat. Zároveň jsou obeznámeny s 
předpokládanou cenou. Ta je však jen orientační a zkušenosti z jiných měst, kde se soutěží může účastnit 
kdokoliv, říkají, že výsledná cena může být mnohem nižší. Z došlých nabídek komise vybere vítěznou. U zakázek 
nad dva miliony ukládá zákon povinnost výzvu zveřejnit. 
Pardubická radnice využívá možnost omezit přístup některých firem takzvanými kvalifikačními předpoklady. 
Zájemce o zakázku, který tyto podmínky nesplní, nemá šanci v soutěži uspět. Pokud se přesto přihlásí více 
zájemců, komise losuje jen několik firem, které postupují dál. Mezi vyřazenými však mohou být i ty nejlevnější. 
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