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Zlínu hrozí další pokuta za veřejné zakázky.
I když pracovníci magistrátu zatajili v účetnictví, které museli vydat Luďkovi Maděrovi, 450 faktur, je
zřejmé, že magistrát nadále proplácí desítky milionů bez vyhlášení veřejné zakázky. Konkrétními příklady
jsou společnosti:
Společnost COLAS

CZ, a.s., IČO 26177005

Této společnosti byly v roce 2008 proplacené tři faktury v celkové výši 12 965 514,10 Kč, všechny tři
za akci cyklistická stezka Zlín - východ - západ - 3. etapa - tř.Svobody, Malenovice. Na
informačním systému veřejných zakázek jsou k cyklistické stezce Zlín-východ - západ - 3. etapa - tř.
Svobody, Malenovice dvě informace - vyhlášení veřejné zakázky a okamžitě její zrušení, bez toho, že by

byla znovu vyhlášená.
Společnost AED

PROJECT a.s. IČ 61508594

Této společnosti bylo v letech 2007 až 2009 proplaceno 17 faktur v celkové výši 7 639 338,20, přičemž
jedna faktura - práce na Kulturním a univerzitním centru Zlín - ORIA byla na 4 259 000,00. Jednalo se o
projekční práce, ne stavební, takže na tuto akci měla být vyhlášená veřejná zakázka. Na informačním
systému veřejných zakázek je tato společnost jako vítěz u 5 veřejných zakázek, žádná z nich ale nebyla
vyhlášená statutárním městem Zlín.
Společnost ERGO

VH, spol.s r.o., IČ 42340454

Této společnosti bylo v letech 2007 až 2009 proplaceno 31 faktur v celkové výši 24 340 140,00. Za akci
bytový dům K Majáku 5005 bylo proplaceno 5 faktur v celkové výši 8 663 796,00 bez toho, že by tato
společnost zvítězila v jakékoli veřejné zakázce vyhlášené statutárním městem Zlín.
Společnost Stavby

silnic a železnic, IČ 45274924

Této společnosti bylo v letech 2007 až 2009 pro placeno 70 faktur v celkové výši 55 796 621,71 Kč.
Devět z těchto faktur v celkové výši 12 814 515,69 bylo proplaceno za akci Cyklostezka Prštné - Louky.
Mezi veřejnými zakázkami vyhlášenými statutárním městem Zlín se tato akce nevyskytuje. Znamená to,
že částka 12,8 milionů byla proplacena bez vypsání veřejné zakázky.
Pracovníci magistrátu s oblibou používají takzvanou "salámovou metodu", při které se jedna akce vykáže
jako několik samostatných akcí, pro které není nutné veřejné zakázky vyhlašovat. Jako příklad je možné
uvést faktury proplacené společnosti IMPROMAT CZ spol. s r.o., IČ 48117820. Této společnosti bylo v
letech 2007 až 2009 proplaceno 695 faktur v celkové výši 7 387 934,79 Kč bez vypsání veřejné zakázky.
Přitom z této částky bylo 3 934 687,40 zaplaceno za 19 nových kopírovacích strojů, tedy za dodávky
zařízení stejného charakteru.
Obdobně v případě firmy POSPÍŠIL a.s., která byla v roce 2007 jedním z nejštědřejších sponzorů ODS,
bylo v letech 2007 až 2009 proplaceno 82 faktur v celkové výši 20 057 118,60. Ve většině případů se
jednalo o opravy chodníků. Zase je zde otázka, jestli neměla být vyhlášena veřejná zakázka na opravy a
předláždění chodníků a transparentně vybraný zájemce s nejvýhodnější nabídkou. Na informačním
systému veřejných zakázek není tato firma vítězem žádné veřejné zakázky vyhlášené statutárním městem
Zlín.

Pokud se těmito případy začne zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, hrozí Zlínu pokuta do 5%
z 12 965 514,10 Kč, to je 648 tisíc korun.

Komentář:
Informace o veřejných zakázkách na cyklistickou stezku Zlín - východ - západ -3. etapa - tř.
Svobody, Malenovice najdete na:
Evid číslo VZ 60021704 a

Evid číslo VZ 60021703 .

Faktury
Agend. číslo

Částka

Datum

208107209

3 197 100,00

31.10.2008

208107855

4 058 888,00

30.11.2008

208109039

5 709 526,10

31.12.2008

proplacené firmě COLAS CZ za cyklistickou stezku lze zkontrolovat v účetnictví magistrátu,
zveřejněném na www.ludekmadera.cz.
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