
Zápis č. 2/2023 Kontrolní komise ČVS 
  

    
Datum zasedání: 18. 1. 2023  
Místo zasedání: sídlo Českého veslařského svazu (dále ČVS), Zátopkova 100/2, Praha 
Začátek zasedání: 8:00  
Přítomni:  Slávka Kouřilová, Klára Janáková, Marcela Laštovková 
   Josef Johánek, sekretář ČVS jako host 
 

Kontrola způsobu nákupu lodí v letech 2019-2021 
 
Na jednání Předsednictva ČVS dne 19.12.2022 byla Kontrolní komise ČVS (dále jen KK) pověřena 
Předsednictvem ČVS k provedení kontroly dle čl. 6 zápisu: 
Předsednictvo ČVS pověřilo Kontrolní komisi ČVS ke kontrole způsobu nákupu lodí v letech 2019-2021 a 
následném seznámení předsednictva ČVS s výsledky této kontroly. 
 
Zahájení kontroly 
KK oznámila datum konání kontroly odesláním emailu dne 10. 1. 2023 na adresu sekretáře ČVS a 
předsedy ČVS a zároveň požádala sekretáře svazu o spolupráci při přípravě podkladů k provedení  
kontroly. Datum, čas  a místo kontroly bylo sděleno také všem členům Předsednictva ČVS (dále P ČVS). 
Datum a místo kontroly bylo stanoveno na 18. 1. 2023 v 8:00 v sídle ČVS, Zátopkova 100/2, Praha.  
 
Průběh kontroly 
Připravené písemné doklady, rozdělené v pořadačích po jednotlivých letech (2019, 2020 a 2021), 
týkající se nákupu lodí, členky  KK prostudovaly a porovnaly s veřejně dostupnými daty na internetu.  
Případné dotazy na místě zodpovídal sekretář svazu, který byl u kontroly přítomen a zároveň 
zprostředkoval emailovou komunikaci, v podobě odpovědí na dotazy KK, se společností Trojan, 
Doleček a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., která zadávací řízení administrovala. 
 
Předmět kontroly 
Požadavky na nákup lodí, jejich specifikaci a příslušenství (tzn. položky k žádosti o  investiční dotaci) 
připravoval, dle sdělení sekretariátu, ústřední trenér ve spolupráci s ústředním trenérem mládeže a 
správcem majetku. Sekretariát požadavky zpracoval do tabulky pro P ČVS, které tyto požadavky 
projednávalo s ohledem na aktuální podmínky investiční dotace. 
Nákup lodí byl následně realizován jako veřejná zakázka podle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 
 

Rok 2019 
Název VZ:  „Nákup veslařských lodí pro národní sportovní reprezentaci“ 
Předmět VZ:   
Dodání veslařských lodí dle technické specifikace popsané v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.  
Předpokládaná hodnota VZ:  
6 600 000 Kč 
Specifikace zadávacího řízení (dále jen ZŘ):    
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 al. 1 písm. b) 
ve spojení s ustanovením § 56 ZZVZ 
Termín zahájení ZŘ: 
12. 3. 2019 odesláním formuláře F02 na Věstník veřejných zakázek (dále jen VVZ) a Tenders electronic 
daily (dále jen TED), odkaz na tyto stránky a formuláře:   
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/109014 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121409-2019:TEXT:EN:HTML&src=0 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/109014
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121409-2019:TEXT:EN:HTML&src=0


kompletní zadávací dokumentace (dále jen ZD) zveřejněna na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/225211 
Lhůta pro podání nabídek: 
Do 15. 4. 2019, 10:00 hod  
Dne 15.4. 2019 byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 18. 4. 2019, 10:00.  
Na náš dotaz, proč k tomu došlo, jsme od Mgr. Nezpěváka ze společnosti  Trojan, Doleček a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o., která ZŘ administrovala, dostaly odpověď: 
Krátce před koncem lhůty pro podání nabídek jsme dostali informaci, že prostřednictvím profilu 
zadavatele není možné podat nabídku. 
S ohledem na skutečnost, že informace o technických problémech s profilem zadavatele přišla krátce 
před koncem lhůty pro podání nabídek, jsme tuto skutečnost nejprve telefonicky ověřovali 
prostřednictvím technické podpory profilu zadavatele, kde nám bylo sděleno, že problémy s podáním 
nabídek není možné vyloučit, a proto jsme nejprve aktualizovali datum konce lhůty pro podání nabídek 
na profilu zadavatele, aby nedošlo k automatickému ukončení zadávacího řízení a zablokování 
možnosti přijímat nabídky, dále jsme odeslali k uveřejnění opravný formulář do věstníku veřejných 
zakázek a až nakonec jsme připravili a následně na profilu zadavatele uveřejnili formální oznámení o 
provedené změně. 
Informace o prodloužení lhůty byly opět uveřejněny v VVZ, TED a také na profilu zadavatele. 
 
Počet podaných nabídek: 1 
Vybraný dodavatel:  Sportcentrum Račice a.s.,  
Poddodavatelé:  Bootswerth Empacher GmbH, Mgr. Michal Vabroušek. 
Konečná hodnota VZ:  7 370 189 Kč  
 
V průběhu ZŘ nepodal nikdo žádost o vysvětlení ZD ani námitku proti postupu zadavatele. 
Podepsaná kupní smlouva včetně všech příloh byla uveřejněna na profilu zadavatele ČVS: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/225211 
 Zakázka byla ukončena formulářem F03 na VVZ a TED. 
 
 

Rok 2020  
Název VZ:  „Dodávka veslařských lodí“ 
Předmět VZ:   
Dodání veslařských lodí dle technické specifikace popsané v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu Části I. veřejné zakázky a v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu Části II. veřejné zakázky. 
Předpokládaná hodnota VZ:  
I. část VZ: 5 742 400 Kč 
II. část VZ:    177 600 Kč 
Specifikace zadávacího řízení:    
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 al. 1 písm. b) 
ve spojení s ustanovením § 56 ZZVZ. 
Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 101 ZZVZ o rozdělení veřejné zakázky na části. 
Dodavatelé mohou podávat své nabídky do jednotlivých částí, nebo do všech částí veřejné zakázky. 
Termín zahájení ZŘ: 
Dne 14. 5. 2020 odesláním formuláře F02 na VVZ a TED, odkazy na formuláře:   
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/168389 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231156-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
Kompletní ZD zveřejněna na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/340257 
Lhůta pro podání nabídek: 
Do  15. 6. 2020 do 10:00 
 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/225211
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/225211
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/168389
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231156-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/340257


Počet podaných nabídek do I. části VZ:  1 
Vybraný dodavatel I. část VZ:   Sportcentrum Račice a.s.,  
Poddodavatelé I. části  VZ:  Bootswerth Empacher GmbH, Mgr. Michal Vabroušek, 

JVL PROSPORT s.r.o. 
Konečná hodnota I. části VZ:   5 747 400 Kč  
 
Počet podaných nabídek do II. části VZ: 1 
Vybraný dodavatel II. část VZ:   Sportcentrum Račice a.s.,  
Poddodavatelé II. části  VZ: Jana Valúchová  
Konečná hodnota II. části VZ:   131 000 Kč  
 
V průběhu ZŘ nepodal nikdo žádost o vysvětlení ZD ani námitku proti postupu zadavatele. 
Podepsané kupní smlouvy včetně všech příloh byly uveřejněny na profilu zadavatele ČVS: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/340257 
Zakázka byla ukončena formulářem F03 na VVZ a TED. 
 

Rok 2021  
Název VZ:  „Nákup lodí pro národní sportovní reprezentaci“ 
Předmět VZ:   
Dodání veslařských lodí dle technické specifikace popsané v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu Části I. veřejné zakázky, v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu Části II. veřejné zakázky a v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace předmětu Části III. veřejné zakázky.  
Předpokládaná hodnota VZ:  
I. část VZ: 4 853 000 Kč 
II. část VZ:    130 000 Kč 
III. část VZ: 1 388 000 Kč 
Specifikace zadávacího řízení:    
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 al. 1 písm. b) 
ve spojení s ustanovením § 56 ZZVZ. 
Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 101 ZZVZ o rozdělení veřejné zakázky na části. 
Dodavatelé mohou podávat své nabídky do jednotlivých částí, nebo do všech částí veřejné zakázky. 
Termín zahájení ZŘ: 
Dne 16. 6. 2021 odesláním formuláře F02 na VVZ a TED, odkazy na formuláře:   
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/221447 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309480-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0 
Kompletní ZD zveřejněna na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/434897 
Lhůta pro podání nabídek: 
Do  19. 7. 2020 do 10:00 
 
Počet podaných nabídek do I. části VZ:  1 
Vybraný dodavatel I. část VZ:   Sportcentrum Račice a.s.,  
Poddodavatelé I. části  VZ:  Bootswerth Empacher GmbH, Mgr. Michal Vabroušek, 

JVL PROSPORT s.r.o. 
Konečná hodnota I. části VZ:   4 816 570,25 Kč  
 
Počet podaných nabídek do II. části VZ: 1 
Vybraný dodavatel II. část VZ:   Sportcentrum Račice a.s.,  
Poddodavatelé II. části  VZ: Jana Valúchová  
Konečná hodnota II. části VZ:   131 404,96 Kč  
 
 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/340257
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/221447
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309480-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/434897


Počet podaných nabídek do III. části VZ: 0 
Tato část ZŘ byla zrušena. 
 
V průběhu ZŘ nepodal nikdo žádost o vysvětlení ZD ani námitku proti postupu zadavatele. 
Podepsané kupní smlouvy včetně všech příloh byly uveřejněny na profilu zadavatele ČVS: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/434897 
Zakázka byla ukončena formulářem F03 na VVZ a TED. 
 
 
Závěr kontroly  
K nákupu lodí v letech 2019, 2020 a 2021 bylo přistupováno jako k veřejné zakázce na dodávku. Podle 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla soutěžena v nadlimitním režimu. Zadávací řízení na 
dodávku lodí byla vypsána jako otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, kterým zadavatel „vyzývá neomezený 
počet dodavatelů k podání nabídky“. Informace o vypsání výše uvedených zadávacích řízení byly 
veřejně přístupné pro dodavatele z ČR (profil zadavatele a VVZ) a také pro dodavatele z EU (TED).  
Veřejné zakázky z let 2020 a 2021 byly rozděleny na části podle typu dodávky.  
Zadavatel využil zákonné možnosti a v souladu s § 43 ZZVZ se nechal ve všech úkonech zadavatele  
smluvně zastupovat společností Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., která 
zodpovídala za dodržování zákonnosti u výše uvedených výběrových řízení. 
Z poskytnutých materiálů a informací v rámci svých možností a znalostí neshledala KK pochybení ČVS 
jako zadavatele při výběru dodavatele na nákup lodí.  
 
 
 
Zapsala: Slávka Kouřilová 
 
Ověřily: Klára Janáková, Marcela Laštovková  
 
 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000570/zakazka/434897

