TISKOVÁ ZPRÁVA

Na Městskou část Praha 14 míří oznámení na Polici ČR
Praha, 20. září 2022 – Soňa Tománková, opoziční zastupitelka za nezávislé hnutí NAŠE Čtrnáctka a
zároveň nová předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 14, podala dnes na Polici
ČR „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících podezření ze spáchání trestného činu zanedbání
povinnosti při správě cizího majetku neznámým pachatelem“.
„Toho se mohl dopustit neznámý pachatel v rámci veřejné zakázky ‚Energetická renovace objektů ZŠ
v Praze 14‘, jejímž zadavatelem byla Městská část Praha 14, když do zadávací dokumentace přesně
definoval typ rekuperačních jednotek. Škoda se může pohybovat v řádu desítek miliónů korun a
dalších bezmála 5 000 000 Kč za zkrácené dotace,“ upozorňuje Soňa Tománková.
Kontrolní výbor totiž na svém zasedání dne 14. září v rámci prověřování realizace zakázky zjistil
následující skutečnosti:
-

-

-

-

-

-

Uvedením konkrétních rekuperačních jednotek v zakázce byla omezena hospodářská
soutěž, což s největší pravděpodobností vedlo k menšímu počtu podaných nabídek, které
mohly být nabídnuty i za výrazně nižší cenu. Městské části Praha 14 tak mohla vzniknout
značná škoda.
V rámci ex ante kontroly byly úřad i odpovědné osoby upozorněny Státním fondem životního
prostředí, že uvedení konkrétních rekuperačních jednotek bude vést ke krácení dotace až
do výše 25%, přesto bylo výběrové řízení vypsáno s obchodními názvy konkrétních výrobků a
tedy v rozporu s výstupy z ex ante kontroly.
Uvedené konkrétní výrobky mají jediného výrobce na trhu a kontrolní výbor se ztotožňuje
se závěry Ministerstva životního prostředí, že jejich uvedení do výběrového řízení výrazně
omezilo hospodářskou soutěž a je pravděpodobné, že byl v této věci porušen zákon.
Jediná, společnost, která nabídla alternativu k uvedeným rekuperačním jednotkám, byla
z výběrového řízení vyřazena.
MČ Praha 14 hrozí tímto jednáním přímá škoda 4 746 600,91 Kč, což je částka, o kterou byly
zkráceny poskytnuté dotace. Škoda ale pravděpodobně vznikla i omezením hospodářské
soutěže a také tím, že se v dalších výběrových řízeních již nepočítalo s dotacemi. Tyto
domněnky je ale potřeba podrobněji prošetřit.
Se společností PMA tender s.r.o. (dnes LAWYA tender, s.r.o.), která zakázku pomáhala
připravovat, nebyla dle vyjádření Městského úřadu Praha 14 uzavřena žádná písemná
smlouva (vypracování podkladů k výběrovému řízení proběhlo na základě e-mailové nabídky
a vystavení objednávky přímo toho času starostou Městské části Praha 14 Mgr. Radkem
Vondrou).
Kvůli nejasným smluvním vztahům může být problém dovést k zodpovědnosti ke škodě
případné viníky.

„Na základě prostudovaných podkladů se kontrolní výbor domnívá, že celý průběh přípravy veřejné
zakázky nese výrazné znaky účelového zmanipulování, a proto mi bylo všemi přítomnými členy
Kontrolního výboru jednomyslně uloženo podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání
trestného činu neznámým pachatelem, neboť v možnostech KV ZMČ není řádné a úplné vyšetření

okolností okolo zadávání veřejných zakázek, to musí učinit Policie ČR,“ vysvětluje důvody Soňa
Tománková.
„Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha 14 neměl delší dobu zastoupení opozice a ke změně došlo
teprve na konci června tohoto roku, necelé 3 měsíce před komunálními volbami. Občanům Prahy 14
jsme slíbili, že i v takto krátké době odvedeme poctivou práci a jsem přesvědčený, že dnešním dnem
jsme svého slibu dostáli,“ doplňuje Ing. Miroslav Jungwirth, místopředseda hnutí a člen Kontrolního
výboru zastupitelstva MČ Praha 14.
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