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Robert Zeman

Od: Fiala Tomáš [Tomas.Fiala@mmr.cz]
Odesláno: 9. května 2013 9:11
Komu: Zeman Robert Ing. Bc.
Předmět: RE: Kontrola JNN - vyjádření ke kontrolní zprávě

Vážený pane místostarosto, 
 
chápu Vaše pocity a důvody, které Vás vedly k napsání e-mailu. Při kontrolní činnosti však mohu do protokolu napsat 
pouze skutečnosti, které jsou opřeny o konkrétní důkazy či odborná stanoviska. Navíc legislativní rámec v České 
republice není optimální a naši činnost nám spíše znepříjemňuje než aby pomáhal. 
 
My jsme třeba Policii ČR předali kopii korespondence mezi příjemcem dotace a vítěznou firmou, ve které ředitel 
školy (příjemce dotace) posílá zadávací dokumentaci ke kontrole statutárnímu zástupci později vítězné firmy a žádá 
ho o dodání dalších dvou subjektů, které má v rámci zadávacího řízení oslovit. Statutární zástupce vítězné firmy pak 
odpověděl, že zadávací dokumentace je v pořádku a že má oslovit tyto dvě firmy a jeho. Policie ČR případ odložila 
pro nedostatek důkazů a ÚOHS nám odpověděl, že nedosahuje zákonem stanoveného limitu, proto se jim nebude 
zabývat.  
 
Basketbal hraje i náš nový kolega na Řídícím orgánu v Mnichově. Mohli bychom tak mít poprvé přeshraniční tým. ☺ 
Na fotbal se mi zatím Kaspara Sammera nepodařilo přemluvit. � 
 
Hezký zbytek dne 
 
Tomáš Fiala 
 

From: Zeman Robert Ing. Bc. [mailto:rzeman@mupt.cz]  
Sent: Thursday, May 09, 2013 8:17 AM 
To: Fiala Tomáš 
Subject: RE: Kontrola JNN - vyjádření ke kontrolní zprávě 
 
Vážený pane inženýre, 
 
děkuji Vám za odpověď.  Jen sem chtěl, abyste znal důvody, proč se domnívám, že posudek není objektivní.  
 
Každopádně se těším na další sportovní klání, věřím, že vyslyšíme poptávku po košíkové a kromě pracovních 
záležitostí si i užijeme i sportovního ducha. 
 
Přeji taktéž hezký den. 
 
R. Zeman 

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 

 

 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

 

From: Fiala Tomáš [mailto:Tomas.Fiala@mmr.cz]  
Sent: Thursday, May 09, 2013 8:07 AM 
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To: Zeman Robert Ing. Bc. 
Subject: RE: Kontrola JNN - vyjádření ke kontrolní zprávě 
 
Dobré ráno, 
 
nemohu s Vámi souhlasit, zejména v bodě 3. S Vaší kolegyní nemám žádný přátelský vztah. Pouze v minulosti, kdy 
zastávala funkci vedoucí odboru na Městském úřadě v Prachaticích, se jednalo o pracovní vztah s příjemcem dotace. 
V Protokolu jsme uvedli, že kontrolní skupina nemá taková oprávnění jako Policie ČR. My jsme se ve svých závěrech 

opírali o odborná stanoviska odboru legislativně právního a odboru veřejného investování a také vyjádření 

příslušných kontrolorů. Nejedná se tedy o náš posudek, ale shrnutí stanovisek příslušných subjektů. 
 
Hezký zbytek dne 
 
Tomáš Fiala 
 
 
 

From: Zeman Robert Ing. Bc. [mailto:rzeman@mupt.cz]  
Sent: Thursday, May 09, 2013 7:36 AM 
To: Fiala Tomáš 
Subject: Kontrola JNN - vyjádření ke kontrolní zprávě 
 
Vážený pane inženýre, 
 
přemýšlel jsem, zda reagovat na Vaše argumenty k provedené kontrole, jak jste je sdělil krátce při naší akci a které 
jsou uvedeny v textu zprávy o kontrole samé. 
 
Dovolím si s Vámi nesouhlasit. 
 

1. Vaše otázky byly dle mého názoru uzavřené, neptali jste se názor, ale na konkrétní úkony. Ty samozřejmě 
byly v pořádku, protože VŘ proběhlo ve smyslu oslovení zhotovitele dle směrnice a pokud by sama firma 
neupozornila na to, že byla součástí dohody o překladech, nikdo by to nerozporoval.  

2. Mé vyjádření neberete v potaz, protože není oficiální. Nevím, zda je možné písemné informace (částečně 
veřejně přístupné) od místostarosty města takto ignorovat.  Osobně to považuji za účelové a ve Vaší roli si 
těžko dovedu představit  takovou informaci ignorovat. Také proto, že bych mohl být vystaven podezření ze 
zneužití pravomoci kontrolního orgánu. 

3. Pokud vím,  jste s paní kolegyní přátelé, tzn. nejste nezaujatá osoba. To také nikde nezaznělo, myslím ve 
zprávě. 

4. Je to Vaše odpovědnost a pravomoc napsat takový posudek, který asi bude sloužit jako expertní podklad pro 
rozhodování, jak se věc bude dále vyvíjet. Ale podle mého názoru jste nepostihli jádro věci – zastření zadání 
zakázky manželovi a to za částku, která jasně převýšila ostatní trh. Zda jste tak učinili záměrně nebo ne, to 
víte jen Vy a kolegové. 

5. Mně osobně tato situace vůbec příjemná není, protože kolegyni Štemberkovou znám léta a myslím, že jsme 
byli přátelé…. Panu Štemberkovi jsem dělal nadřízeného na Správě NPŠ a měl zájem, aby za dobře 
odvedenou práci měl co nejlepší plat…   

 

Hezký den přeje  

 

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 
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Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
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tel.: +420 388607534 
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