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Doplnění podání ze dne 11. 04. 2011
Své podání ze dne 11. 04. 2011 oznamovatelé Mgr. Jan Korytář a PhDr. Jaromír Baxa
(dále jen „oznamovatelé“) dále doplňují o následující: Oznamovatelé disponují detailním
právním rozborem, dvou advokátních kanceláří (AK Šikola a partneři, s.r.o., AK Marvanová
– Karešová – Málek) a nevládní organizace Transparency International – Česká republika,
o.p.s. Tento rozbor zavdává důvodné pochybnosti ohledně:
1) vyváženosti smluvní dokumentace mezi městem a vítězem, resp. vítězi,
předmětného výběrového řízení, když tuto smluvní dokumentaci klasifikuje jako
„smlouvy nevyvážené a pro město nevýhodné, a to zejména v souvislosti s možným
navyšováním ceny staveb formou tzv. víceprací a jejich nedostatečné kontroly,“
2) nezávislosti a kvalifikačních kritérií vlastního výběrového řízení – podrobněji viz.
podání ze dne 11.04.2011,
3) ceny veřejné zakázky – vzhledem k možné deformaci vlastního výběrového řízení je
dána důvodná pochybnost rovněž ohledně samotné vysoutěžené ceny, která by měla
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.
Oznamovatelé mají dále zato, že předmětná výběrová řízení mohla být deformována i
personálními vazbami fyzických osob figurujících v klíčových pozicích těchto výběrových
řízeních.
Oznamovatel poukazuje v této souvislosti zejména na personální vazby některých členů
výběrové komise k jednomu ze soutěžitelů. Členy výběrové komise na otevírání obálek byli
radou města schváleni: J. Kittner, T. Hampl, M. Řeháček, M. Vereščák a M. Bufková
Rychecká. J. Kittner je bývalým finančním ředitelem spol. SYNER, s.r.o. v případě T.
Hampla se jedná o bývalého člena představenstva spol. Investorsko inženýrská a.s. (původně
dceřiné společnosti spol. SYNER, s.r.o. ).
Dále je nutno poukázat na skutečnost, že na návrhu smlouvy o dílo na zakázku
„Revitalizace Městských lázní“ pracoval pro město Liberec JUDr. Zdeněk Holásek, který byl
dlouholetým členem dozorčí rady S group FACILITY MANAGEMENT, a.s., (dříve Palác
Syner), patřící pod S group holding (spol. Syner). JUDr. Holásek byl zároveň členem
představenstva firmy Investorsko inženýrská, a. s. V roce 2004 musel například ustoupit
z pozice navrženého právního rozhodce mezi spol. SYNER, s.r.o. a Krajskou nemocnicí
Liberec ve sporu o nedokončené traumatologické centrum, neboť byl „trvalým právním
zástupcem firmy Syner“ (viz 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE dne 15. 6. 2004,
in: přiložená dokumentace), jak uvedli zástupci nemocnice. Jak podmínka rozhodčího řízení,
tak i námitka proti původnímu rozhodci, byly společností SYNER akceptovány.
Na návrhu smlouvy o dílo na zakázku „Bazén – Liberec“ pracovala JUDr. Hana
Potůčková, která byla v minulosti členkou dozorčí rady firmy Investorsko inženýrská, a.s.
Oznamovatel má v souvislosti s těmito fakty zato, že pokud jde o J. Kittnera a T. Hampla, tito

měli být pro své minulé vazby k jednomu ze soutěžitelů z výběrové komise pro svou možnou
podjatost vyloučeni. Jelikož tomu tak nebylo, existuje zde další pochybnost o nestrannosti
výběrového řízení. Pokud se jedná o osoby JUDr. Holáska a JUDr. Potůčkové, tyto se pro
svou minulou provázanost se soutěžitelem neměly jakýmkoliv způsobem podílet na přípravě
relevantní smluvní dokumentace.
Dle oznamovatelů existují v souvislosti s předmětnými výběrovými řízeními důvodné
pochybnosti o jejich nestrannosti, které vyplývají jednak z výše uvedeného právního rozboru
(otázka nastavených kritérií a možné diskriminace jiných soutěžitelů, otázka vyváženosti
smluvní dokumentace a otázka výše ceny) a dále z možné podjatosti osob spojených v
minulosti pracovně s jedním ze soutěžitelů (spol. SYNER, s.r.o.) na výběrovém řízení
(členové hodnotící komise) a tvorbě podmínek smluvní dokumentace (JUDr. Holásek a JUDr.
Potůčková).
Dle oznamovatelů tak mohlo v rámci předmětného výběrového řízení dojít ke spáchání
následujících trestných činů: Porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 TrZ
(nehospodárné nakládání s majetkem města ze strany odpovědných osob), resp. Porušení
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 TrZ, dále se mohlo jednat o
trestný čin Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 TrZ (v daném
případě jmenovitě o závažné porušení závazných pravidel zadávacího řízení a způsobení újmy
jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatření sobě
nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody), event. i o trestný čin Sjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 TrZ (sjednání
výhody relevantní soutěžitelům, zejm. spol. SYNER, s.r.o.).
Oznamovatelé tak rozšiřují své podání ze dne 11.04.2011 o podezření ze spáchání výše
uvedených trestných činů na neznámého pachatele a tímto současně příslušné orgány činné
v trestním řízení v souladu s § 158 odst. 2 trestního řádu žádají, aby byli do jednoho měsíce
od tohoto oznámení vyrozuměni o učiněných opatřeních.
V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni dodat další informace, kterými disponuje a
které se mohou k výše uvedenému přímo či nepřímo vztahovat.
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