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Krajský úřad 
ředitel 

Vážená paní 
Drahomíra Miklošová 
předsedkyně Kontrolního výboru ZÚK 

 
 
Datum:   5. dubna 2019  
Spisová značka:  KUUK/xxx/2019/odbor  
Číslo jednací:  KUUK/47334/2019/KH 
JID:     59654/2019 
Vyřizuje/linka:  Ing. Luboš Trojna / 754 
Počet listů/příloh:  1/1 

 
 
Vyjádření k zápisu o kontrole JID: 167076/2018/KÚÚK. 

 

Vážená paní předsedkyně 
 
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje předal řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje 
dne 28.03.2019 Zápis o kontrole JID: 167076/2018/KÚÚK. 
 
Dovolíme si vyjádřit k závěrům a kontrolním zjištěním: 
 

a) Odbor kanceláře hejtmana – pověřená osoba Ing. Luboš Trojna  
 
Závěr Kontrolního výboru ZÚK ke – Smlouva o podnájmu č. 18/SML1014/NS/KH ze dne 
26.3.2018 za 3,63 mil.Kč vč. DPH, uzavřenou odborem kanceláře hejtmana: „Nedošlo 
k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, přesto mělo být k zakázce 
přistupováno s větší péčí řádného hospodáře při vyjednávání o ceně za pronájem části areálu 
výstaviště Zahrada Čech.“ 

 Vyjádření k závěru KV ZÚK vedoucím Odboru kancelář hejtmana: Konstatování, že 
nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, je pro celkové hodnocení 
ze strany KV ZÚK zásadní. Ze zápisu nevyplývá, že by byly porušeny jakékoliv právní 
předpisy. Nesouhlasíme s konstatováním, že mělo být k zakázce přistupováno s větší 
péčí řádného hospodáře. Jsme přesvědčení, že k zakázce bylo přistupováno s péčí 
řádného hospodáře. V konečném efektu došlo k získání významného profitu pro ÚK, 
realizovaného dodavatelem nad rámec sjednané ceny, a to v řádu statisíců. Vyjma 
pronajímané plochy a služeb specifikovaných v bodech a) až f) smlouvy o podnájmu, 
byla v celkové výši ceny ve smlouvě o podnájmu zohledněna např. plnění za pronájem 
a tisk ½ BB plochy v rámci kampaně Autosalon /40 tis. Kč/, v rámci té samé akce se 
jednalo o grafický návrh a výrobu 8 ks velkoplošných bannerů, polepů /96 tis. Kč/. 
Obdobně tomu bylo na akci Zahrada Čech, kdy byla např. formou půlených BB 
inzerována oslava 100. výročí po dobu 3 měsíců /120 tis. Kč/. Prosím nezaměňovat za 
BB kampaň, kde byla již ze 100 % grafika závěrečných oslav – to dodávalo výstaviště 
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ZČ v rámci zakázky na oslavy 100. výročí. Bližší zdůvodnění je popsáno v emailu 
odeslaném 19.01.2019, v 10:52 hod. předsedkyni Kontrolního výboru ZÚK D. 
Miklošové a v kopii hejtmanovi ÚK O. Bubeníčkovi a členu RÚK Z. Matoušovi.  

 Dovolíme si konstatovat, že předmětná zakázka byla realizována v r. 2018 a postup 
nebyl v rozporu s pravidly účinnými v době realizace akce. Respektujeme sdělení 
v závěru Zápisu o kontrole: „Vzhledem k tomu, že Rada ÚK Usnesením 
č.006/54R/2018 schválila „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem 
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a přenos kompetencí“ s účinností od 1. 
ledna 2019, se předpokládá, že bude při zadávání veřejných zakázkách postupováno 
nejen v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ale 
především v souladu s těmito „Pravidly“. Uvedená pravidla byla navržena na základě 
výsledků a doporučení Kontrolního výboru ÚK z provedené kontroly veřejných zakázek 
malého rozsahu v roce 2018.  Přijatá pravidla výrazně zpřísnila postup při zadávání 
veřejných zakázek, především veřejných zakázek malého rozsahu.“ 

 Kontrolnímu výboru byly ústně podány informace a vysvětlení potřeby pronájmu na 15 
dnů, přestože vlastní akce trvala 3 dny. K potřebě pronájmu na 15 dní dospělo vedení 
Pracovní skupiny hejtmana určené za účelem zajištění oslav 100. výročí založení 
samostatného Československa, a to na základě diskuse na jednáních pracovní skupiny 
a na základě zkušeností z organizací jiných akcí. Představa, že takto rozsáhlou, 
obsahově i objemově bohatou akci, lze připravit (logistika, navození, příprava expozice, 
sálů apod.) a po akci opět logistika, demontáž, odvoz apod. za menší počet dnů, se 
nemůže zakládat na realitě. Vedoucí Odboru kancelář hejtmana osobně kontroloval 
všech 15 dní na výstavišti Zahrada Čech. 

 O pořádání aktivity rozhodla Rada ÚK na svém zasedání 02.10.2017. Výstaviště ZČ 
bylo doporučeno na základě diskuse relevantních politiků, pracovníků KÚÚK, příp. 
p.o. kraje, kteří  se přípravám oslav 100. výročí vzniku ČSR věnovali.  

 K myšlenkové konstrukci o:“…. , že podrobná kalkulace byla vytvořena až dodatečně 
po podpisu smlouvy dne 26.3.2018 a poté co se KV ZÚK začal o tuto smlouvu zajímat.“ 
uvádím, že v realitě to znamená, že předaný soubor byl vytvořen uvedený den a 
naposledy upravován uvedený den. Ale jedná se o předaný soubor, nikoliv o kalkulaci. 
Kalkulace byla vytvořena ve fázi vyjednávání o pronájmu, tzn. po rozhodnutí Rady ÚK 
o záměru realizace na Výstavišti Zahrada Čech a před rozhodnutím Rady ÚK o 
pronájmu. Myšlenková konstrukce, že: „Je tedy zjevné, že podrobná kalkulace byla 
vytvořena až dodatečně po podpisu smlouvy dne 26.3.2018 a poté co se KV ZÚK začal 
o tuto smlouvu zajímat.“, se nezakládá na realitě. 
 

Závěr Kontrolního výboru ZÚK ke – Smlouva o dílo č. 18/SML2609/SOD/KH  ze dne 23.4.2018 
na částku 3 847 800,- Kč vč. DPH - uzavřenou odborem kanceláře hejtmana: Kontrolovaná 
veřejná zakázka malého rozsahu byla provedena v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek. 

 Vyjádření k závěru KV ZÚK vedoucím Odboru kancelář hejtmana: Konstatování, že 
nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, je pro celkové hodnocení 
ze strany KV ZÚK zásadní.  

 
Na závěr si dovolíme poděkovat za podporu a součinnost Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje, Radě Ústeckého kraje, Výboru pro kulturu a památkovou 
péči, vedení krajského úřadu, vedoucím odborů RR, KP, SMT, LP, MAJ, INV a 
jejich kolegům, členům Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje 
k zajištění přípravy a realizace oslav 100. výročí vzniku samostatného 
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Československa v Ústeckém kraji a stovkám dalších subjektů zapojených jako 
do celoročních oslav, tak i do závěrečných oslav na Výstavišti Zahrada Čech.  

 
Pro pochopení širších souvislostí si dovolím předložit Kontrolnímu výboru Zastupitelstva 
Ústeckého kraje několik dalších informací: 

 17.07.2017 vyslal Odbor kancelář hejtmana prvotní impuls vůči odborům KP, RR – 
záměr zpracovat pro vedení kraje představu o oslavách 100. výročí vzniku 
samostatného Československa v Ústeckém kraji. Prvotní velmi stručný záměr byl 
zpracován, následně obhájen a do rozpočtu Odboru KH bylo alokováno pro tuto akci a 
r. 2018 10 mil. Kč. 

 Rozsahem se jednalo o komunikační aktivitu, kterou Odbor kancelář hejtmana nikdy 
v minulosti nerealizoval. Nicméně díky vytvořeným podmínkám v rámci krajského 
úřadu i osobní angažovaností a podporou vedení úřadu i kraje a v neposlední řadě 
schválením objemu 10 mil. Kč v rozpočtu Odboru KH pro r. 2018 Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje se celou aktivitu podařilo zajistit v potřebné kvalitě, o čemž svědčí 
spokojenost vyjádřená návštěvníky aktivit i všech relevantních osob ze stovek 
subjektů, které byly Pracovní skupinou hejtmana ÚK „1918“ osloveny. Významnou roli 
pro pozitivní hodnocení sehrál i výběr místa konání závěrečných oslav, a to ve spojitosti 
s potřebnými manažerskými schopnostmi vedení výstaviště, podpořené týmem 
kvalitních pracovníků ZČ. Motto aktivity Ústeckého kraje při přípravě a realizace oslav 
100. výročí vzniku samostatného Československa v Ústeckém kraji: Připomínka 
významného výročí spojeného s naší novodobou státností je jedinečnou příležitostí 
k intenzivnímu oživení a prohloubení naší historické a kulturní paměti a posílení 
národní a státní identity. Cílem akce je posílení národní identity a národní hrdosti.   

 
Pro představu o rozsahu činnosti si dovolím přiložit také částečný výčet výsledků informační 
kampaně, kterou jsme k připomínce významného výročí spojeného s naší novodobou státností 
a s cílem využít jedinečnou příležitostí k intenzivnímu oživení a prohloubení naší historické a 
kulturní paměti a posílení národní a státní identity, realizovali:  
 
1. 25.01.2018 Krajské noviny 1/2018 – informace a titulní fotka Masarykova zdymadla 
2. 23.02.2018 Ústecký kraj podpořil putovní výstavu UJEP: Rok 1918 na Ústecku 

http://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-podporil-putovni-vystavu-ujep-rok-1918-na-
ustecku/d-1720331/p1=204698  

3. 25.02.2018 Krajské noviny 2/2018 – str. 7: Ústecký kraj podpořil putovní výstavu 
UJEP: Rok 1918 na Ústecku 

4. 26.02.2018 Prezentace souborné výstavy na ZÚK Mgr. Václavem Houfkem 
5. 02.03.2018 Tisková konference v Oblastním muzeu v Mostě za účasti p. J. 

Sachetové, primátora Mostu J. Paparegy, starostky Litvínova Kamily Bláhové, cca 20 
novinářů – souhrnné informace o akcích muzea, měst a ÚK. 

6. 06.03.2018 Vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku https://www.kr-
ustecky.cz/vernisaz-vystavy-rok-1918-na-ustecku/d-1721044/p1=204698 

7. 07.03.2018 Článek na idnes.cz - Z. Mendlová - V anketě o stavbu století má kraj 
čtyři zástupce, tři jsou z Mostecka https://usti.idnes.cz/soutez-ceske-a-slovenske-stavby-
stoleti-anketa-zastupci-ustecky-kraj-1ek-/usti-zpravy.aspx?c=A180306_387401_usti-
zpravy_vac2 

8. 12.–16.03.2018 Reportáž na TV DAKR z tiskové konference v Oblastním muzeu v Mostě 
(02.03.2018) 

9. 16.03.2018 Týdeník Homér - titulní stránka – článek Hlas pro stavbu století: 
Děkanský kostel, Fláje nebo Koldům? 
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10. 16.03.2018  Týdeník Homér – celá zadní strana – Oslavy 100 let vzniku Československa 
v Mostě 

11. 18.03.2018 Rozesláno 600 pozvánek na exkurzi pro veřejnost České a slovenské 
stavby století (Fláje, Koldům v Litvínově, Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě). 

12. 23.03.2018 Týdeník Homér – článek Anketa „O stavbu století“ startuje 25. dubna. + 
upoutávka na exkurzi. 

13. 26.03.2018 Krajské noviny 3/2018 – titulní strana Stavba století (kostel Most 2x a 
Masarykova zdymadla) 

14. 29.03.2018  Měsíčník Mostecké listy – článek Máme být nač hrdí, tři stavby 
z Mostecka se dostaly do ankety České a slovenské stavby století. Podpořme je v anketě! 

15. 04.04.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – ÚK se zapojí do oslav výročí 
16. 07.04.2018 Mostecký deník – Mostecko - Extra vydání – článek „Stavby mají šanci získat 

ocenění“ 
17. 08.04.2018 Rozeslány pozvánky na exkurzi a oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury na 

600 adres. 
18. 10.04.2018 Na litoměřickou Tržnici dorazilo o tři a půl tisíce více návštěvníků než 

vloni https://www.kr-ustecky.cz/na-litomerickou-trznici-dorazilo-o-tri-a-pul-tisice-vice-
navstevniku-nez-vloni/d-1722808/p1=204698 

19. 18.04.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY 
STOLETÍ 

20. 20.04.2018 Homér – článek „Legiovlak vyráží na pouť po Čechách, na týden se 
zastaví i v Mostě“ 

21. 20.04.2018 5 plus 2 Mostecko – článek „Vlak plný vzpomínek“ 
22. 25.04.2018 Facebook – „Legiovlak“ 
23. 25.04.2018 Krajské noviny 4/2018 – Prezentace Rumburské vzpoury na titulní 

straně, Tržnice Zahrady Čech – str. 4 
24. 27.04.2018 Deník – vyhlášení Senior Art 2018 (plakát) 
25. 02.05.2018 Senior Art 2018 – Vznik Československa aneb 100 let lásky k národu, 

vyhlášení soutěže 
26. 02.05.2018 Facebook - ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - hlasujte pro ty 

z našeho regionu, hlasujte pro ÚSTECKÝ KRAJ 
27. 03.05.2018 ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - hlasujte pro ty z našeho 

regionu, hlasujte pro ÚSTECKÝ KRAJ 
28. 03.05.2018 Vernisáž 1918 – Rumburk, rozeslání pozvánky 
29. 04.05.2018 Facebook – soutěž o lístky na Autosalon na Zahradě Čech 
30. 07.05.2018 iDnes – banner 100 let (do 20.05.2018) 
31. 09.05.2018  Frekvence 1 – Magazín ÚK – zahájení kampaně 
32. 11.05.2018 Metropol – zahájení kampaně, plakát Rumburská vzpoura 
33. 11.05.2018 Facebook – pozvánka na oslavy do Rumburku (plakát Rumburská 

vzpoura) 
34. 12.05.2018 Deník Extra – zahájení kampaně 
35. 12.05.2018 Fotokoutek – Autosalon na Zahradě Čech 
36. 12.05.2018 Instagram – Fotokoutek na Autosalonu na Zahradě Čech 
37. 15.05.2018 Facebook – upoutávka na putovní výstavu 
38. 15.05.2018 Facebook – fotogalerie z Fotokoutku (Autosalon na Zahradě Čech) 
39. 18.05.2018 krajský web – TZ Soutěžící při 47. ročníku Děčínské kotvy vzdali hold 

100. výročí vzniku samostatného Československa 
40. 19.05.2018 Fotokoutek – Děčínská kotva 
41. 20.05.2018 Facebook – fotogalerie z Fotokoutku (Děčínská kotva) 
42. 20.05.2018 Fotokoutek – Novohradská pouť 
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43. 21.05.2018 krajský web – TZ Novohradská pouť má certifikát Rodinné stříbro 
44. 21.05.2018 krajský web – tisková informace Ústecký kraj slaví 100 let od vzniku 

ČSR. Chystá i „návrat v čase“. 
45. 23.05.2018 Facebook a YouTube – video k putovní výstavě 
46. 24.05.2018 Facebook – sdílení Hudební festival Ludwiga van Beethovena 
47. 25.05.2018 Deník - Fotokoutek a výstava (grafika), Všesokolský slet 
48. 26.05.2018 Facebook – pozvánka na oslavy 100 let do Mostu 
49. 28.05.2018 krajský web – tisková informace Most si připomněl s předstihem sté 

výročí republiky bitvou o Most 
50. 28.05.2018 Krajské noviny 5/2018 – fotokoutek a výstava (grafika) – str. 3, 

Všesokolský slet – str. 8, kulturní pozvánka do Oblastního muzea v Teplicích – str. 8 
51. 28.05.2018 Krajské noviny 5/2018 – Fotokoutek a výstava (grafika), Všesokolský 

slet  
52. 28.05.2018 Facebook – upoutávka na Fotokoutek (Gastro Food Fest) 
53. 30.05.2018  Facebook – fotogalerie z Fotokoutku (Novohradská pouť) 
54. 30.05.2018 Facebook – sdílení Gastro Food Fest s Fotokoutkem 
55. 30.05.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – pozvánka Fotokoutek na Gastro Food Fest 
56. 31.05.2018 krajský web – pozvánka - Ochutnávku z XVI. všesokolského sletu uvidíte 

již tuto sobotu v Děčíně 
57. 02.06.2018 krajský web – tisková informace Vyrazte ještě dnes do prvorepublikové 

kavárny na litoměřický festival jídla. Slavíme 100 let ČSR 
58. 04.06.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (Gastro Food Fest) 
59. 06.06.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – Senior Art téma 100 let 
60. 09.06.2018 Deník Extra – Most si připomněl sté výročí rekonstrukcí bitvy o Most 
61. 12.06.2018 krajský web – tisková informace Ředitel ústeckého muzea o výstavě: 

Chceme, aby lidé posílili svou regionální identitu a byli hrdí, že žijí v Ústeckém kraji 
62. 22.06.2018 Deník – Ředitel ústeckého muzea o výstavě – rozhovor s p. Houfkem 
63. 25.06.2018 Krajské noviny 6/2018 – Ředitel ústeckého muzea o výstavě – rozhovor 

s p. Houfkem 
64. 25.06.2018 krajský web – pozvánka Putovní výstava - kostel sv. Petra a Pavla Osek 
65. 25.06.2018 krajský web – Putovní výstava - Oblastní muzeum v Mostě 
66. 25.06.2018 krajský web – Kalendář 
67. 25.06.2018 Krajské noviny 6/2018 – Rumburská vzpoura a bitva o Most – str. 6 
68. 27.06.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK - upoutávka putovní výstava 
69. 28.06.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (Den záchranářů) 
70. 28.06.2018 krajský web – pozvánka Opera Bedřicha Smetany - Libuše 
71. 28.06.2018 krajský web – pozvánka Šlechta ve službách Masarykovy republiky - 

zámek Jezeří 
72. 02.07.2018 Facebook – upoutávka na putovní výstavu Osek 
73. 09.07.2018 Metropol – termíny výstav na červenec (grafika) 
74. 11.07.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – Stavba století 
75. 17.07.2018 Facebook – upoutávka na putovní výstavu 
76. 18.07.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – Putovní výstava 
77. 23.07.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (Kláštěrec nad Ohří) 
78. 26.07.2018 krajský web – pozvánka Putovní výstava - kostel sv. Kateřiny 
79. 26.07.2018 krajský web – pozvánka Putovní výstava - OC Olympia Teplice 
80. 27.07.2018 Deník Extra – Hlasujte: České a slovenské stavby století 
81. 30.07.2018 Krajské noviny 7/2018 – Hlasujte: České a slovenské stavby století 
82. 30.07.2018 Český rozhlas Sever – týdenní kampaň – spot 100 let 
83. 30.07.2018 Idnes.cz – banner 100 let – týdenní kampaň 
84. 01.08.2018 Facebook – pozvánky na fotokoutky a putovní výstavu (srpen) 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
https://www.kr-ustecky.cz/novohradska-pout-ma-certifikat-rodinne-stribro/d-1724868/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-slavi-100-let-od-vzniku-csr-chysta-i-navrat-v-case/d-1724885/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-slavi-100-let-od-vzniku-csr-chysta-i-navrat-v-case/d-1724885/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/most-si-pripomnel-s-predstihem-ste-vyroci-republiky-bitvou-o-most/d-1725210/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/most-si-pripomnel-s-predstihem-ste-vyroci-republiky-bitvou-o-most/d-1725210/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/ochutnavku-ze-xvi-vsesokolskeho-sletu-uvidite-jiz-tuto-sobotu-v-decine/d-1725353/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/ochutnavku-ze-xvi-vsesokolskeho-sletu-uvidite-jiz-tuto-sobotu-v-decine/d-1725353/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/vyrazte-jeste-dnes-do-prvorepublikove-kavarny-na-litomericky-festival-jidla-slavime-100-let-csr/d-1725387/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/vyrazte-jeste-dnes-do-prvorepublikove-kavarny-na-litomericky-festival-jidla-slavime-100-let-csr/d-1725387/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/reditel-usteckeho-muzea-o-vystave-chceme-aby-lide-posilili-svou-regionalni-identitu-a-byli-hrdi-ze-ziji-v-usteckem-kraji/d-1725783/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/reditel-usteckeho-muzea-o-vystave-chceme-aby-lide-posilili-svou-regionalni-identitu-a-byli-hrdi-ze-ziji-v-usteckem-kraji/d-1725783/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/putovni-vystava-kostel-sv-petra-a-pavla-osek/d-1726140/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/putovni-vystava-oblastni-muzeum-v-moste/d-1726141/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/opera-bedricha-smetany-libuse/d-1726242/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/slechta-ve-sluzbach-masarykovy-republiky-zamek-jezeri/d-1726243/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/slechta-ve-sluzbach-masarykovy-republiky-zamek-jezeri/d-1726243/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/putovni-vystava-kostel-sv-kateriny/d-1727164/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/putovni-vystava-oc-olympia-teplice/d-1727165/p1=243881
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85. 07.08.2018 krajský web – tisková informace Stoletá výstava a fotokoutek míří na 
další místa v kraji 

86. 08.08.2018 Frekvence 1 – Magazín UK – Putovní výstava 
87. 13.08.2018 Frekvence 1/Evropa 2 – týdenní celorepubliková kampaň 
88. 14.08.2018 krajský web – tisková informace Hlasujte: České a slovenské stavby 

století 
89. 15.08.2018 krajský web – pozvánka Bitva u Chlumce, Přestanova a Varvažova 
90. 15.08.2018 ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - hlasujte pro ty z našeho 

regionu, hlasujte pro ÚSTECKÝ KRAJ 
91. 15.08.2018  Frekvence 1 – Magazín ÚK – zahájení kampaně 
92. 15.08.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – Stavba století 
93. 15.08.2018 08.55 klip Frekvence 1 „Přijďte slavit 100. výročí vzniku ČSR s Ústeckým 

krajem na Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích (vysílání KLADSKÁ 6, Karlovarský kraj) 
94. 15.08.2018 Facebook – Stavba století  
95. 20.08.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (MS Račice) 
96. 21.08.2018  krajský web – TZ Litoměřické svátky hudby oslaví stoleté výročí založení 

republiky 
97. 27.08.2018 Krajské noviny 8/2018 – plakát opera Libuše, článek Zpět do minulosti. 

Do Chomutova přijel unikátní „Prezidentský vlak“. (str. 3), plakát na Zahradu Čech (str. 4), 
rozhovor s ředitelem mosteckého muzea M. Soukupem, pozvánka na Putovní výstavu a 
Pozor, vyletí ptáček (str. 5) 

98. 31.08.2018 Deník Extra – grafika 100 let, putovní výstava + fotokoutek 
99. 02.09.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku – Hipodrom Most 
100. 05.09.2018 Frekvence 1 – Magazín ÚK – Putovní výstava 
101. 05.09.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (Žatecká dočesná) 
102. 06.09.2018 Facebook – fotogalerie z fotokoutku (CZECH TRUCK PRIX) 
103. 07.09.2018 5plus2 – Generace architektů po sobě zanechaly stavební skvosty 
104. 12.09.2018 krajský web – pozvánka – Probuzení lva 
105. 12.09.2018 krajský web – pozvánka – České nebe 
106. 13.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, Zahrada Čech, Litoměrice 
107. 14.09.2018 Metropol – grafika 100 let, putovní výstava 
108. 14.09.2018 Facebook – pozvánka na putovní výstavu (Zahrada Čech) 
109. 17.09.2018 Deník – příloha – 4x celostrana (program, pozvánka…) 
110. 17.-24.09.2018 Evropa 2 – celoplošně – Slavte 100 let s ÚK 
111. 19.09.2018 Frekvence 1 – Magazín UK – Putovní výstava 
112. 19.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, OC Central Most 
113. 19.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, OC Forum Ústí nad Labem 
114. 22.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, oslavy 100 let ČSR na 

Zahradě Čech 
115. 22.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, Regionální muzeum Stará 

papírna Žatec 
116. 22.09.2018 krajský web – pozvánka – putovní výstava, Nemocnice Litoměřice 
117. 23.09.2018 krajský web – pozvánka –výstava, skauting v Ústeckém kraji 
118. 23.09.2018 krajský web – pozvánka – oslavy vzniku ČSR v Litvínově 
119. 23.09.2018 krajský web – pozvánka – oslavy vzniku ČSR v Oblastním muzeu Děčín  
120. 24.09.2018 Krajské noviny 9/2018 – titulní strana – slovo hejtmana, článek Zahrada 

Čech jako další klenot Rodinného stříbra, str. 2 – rubrika Můj názor, str. 5 -  celá strana 
věnována říjnovým oslavám 100 let ČSR na Zahradě Čech + program 

121. 24.09.2018 Mladá fronta Dnes – příloha – ½ strana (program, pozvánka …) 
122. 25.09.2018 Facebook – pozvánka na putovní výstavu (OC Central Most) 
123. 30.09.2018 Seniorské listy – celostrana (program, pozvánka…) 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
https://www.kr-ustecky.cz/stoleta-vystava-a-fotokoutek-miri-na-dalsi-mista-v-kraji/d-1727351/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/stoleta-vystava-a-fotokoutek-miri-na-dalsi-mista-v-kraji/d-1727351/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/hlasujte-ceske-a-slovenske-stavby-stoleti/d-1726591/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/hlasujte-ceske-a-slovenske-stavby-stoleti/d-1726591/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/bitva-u-chlumce-prestanova-a-varvazova/d-1727950/p1=243881
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124. 17.10.2018 e-usti.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

125. 17.10.2018 edecinsko.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

126. 17.10.2018 e-chomutovsko.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově 
představilo program vrcholu oslav 100 let První republiky 

127. 17.10.2018 e-litomerice.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

128. 17.10.2018 e-lounsko.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

129. 17.10.2018 e-mostecko.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

130. 17.10.2018 e-teplicko.cz – Přijel k nám Masaryk! Vedení kraje stylově představilo 
program vrcholu oslav 100 let První republiky 

131. 17.10.2018 roudnicenl.cz – Roudnice k výročí republiky vysadí lípu na Zálabí 
132. 17. 10. 2018 Tisková konference  
133. 18.10.2018 Právo – Oslavy ČSR nabídnou výlet do historie 
134. 18.10.2018 Haló noviny – Zahrada Čech se vrátí v čase 
135. 18.10.2018 Děčínský deník – Klobásu nečekejte. Výročí republiky oslaví i Masaryk  
136. 18.10.2018 Ústecký deník – Klobásu nečekejte. Výročí republiky oslaví i Masaryk  
137. 23.10.2018 PR statutárního města Most ke 100. výročí vzniku samostatného ČSR 

http://www.mesto-most.cz/100-let-od-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-
oslavy-na-vystavisti-zahrady-cech/a-11654/p1=61009 

138. 23.10.2018 Týdeník Ústecko – foto týdne  
139. 24.10.2018 krajský web – kalendář – dobové noviny s programem 27. – 28. 10. 2018 
140. 25.10.2018 e-deniky.cz – O víkendu se můžete vrátit do první republiky. Program na 

výstavišti je skvělý, podívejte 
141. 26. 10. 2018 krajský web – tisková informace – Ústecký kraj slaví sto let: Zahrada 

Čech se proměnila v první republiku 
142. 26.10.2018 5plus2 – Víkend bude patřit roku 1918 
143. 26.10.2018 Haló noviny – Tři otázky ke státnímu svátku. Oldřich Bubeníček, hejtman 

Ústeckého kraje 
144. 26.10.2018 Litoměřický deník – Lípy vysadí po celém okrese  
145. 29.10.2018 Krajské noviny 10/2018 – titulní strana – článek Davy lidí slavily výročí 

s Masarykem 
146. 29.10.2018 e-litomerice.cz – Výstaviště Zahrady Čech oslavilo stoleté výročí 

republiky 
147. 29.10.2018 Mladá fronta Dnes – Oslavy 100 let ČSR: Masaryk, speciální dresy a 

Říp jako nejvyšší hora Evropy 
148. 29.10.2018 Prima – V Litoměřicích se žilo jako před 100 lety 
149. 29.10.2018 Teplický deník – Vysazené lípy připomínají výročí založení republiky 
 

 

b) Odbor regionálního rozvoje – zastoupený Ing. Jiřím Válkou 

 
Smlouva o podnájmu č. 16/SML4077  ze dne 5.9.2016 za 3,63 mil.Kč vč. DPH, uzavřená 
Odborem regionálního rozvoje 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
http://www.mesto-most.cz/100-let-od-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-oslavy-na-vystavisti-zahrady-cech/a-11654/p1=61009
http://www.mesto-most.cz/100-let-od-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-oslavy-na-vystavisti-zahrady-cech/a-11654/p1=61009
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Závěr Kontrolního výboru: Z výše uvedených položek je zřejmé, že převážná část celkové 

ceny 3,63mil.Kč vč. DPH byla za služby, které mohl dodat jakýkoli dodavatel a nikoli pouze 

přímo vybraný provozovatel pronajímaného výstaviště. Ve spisu nebyl založen žádný 

dokument prokazující ověření, zda ceny za tyto služby v celkové hodnotě 2,43 mil. Kč vč. DPH 

odpovídaly cenám obvyklým v místě a čase. V případě rozdělení zakázky na samostatný 

pronájem, uzavřený s předem vybraným provozovatelem výstaviště, a na další služby, na 

jejichž poskytnutí by bylo vypsáno otevřené VŘ, mohlo pravděpodobně dojít k významné 

úspoře finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu ÚK. 

 

S tímto závěrem nesouhlasíme, z níže uvedených položek je zřejmé, že převážná část celkové 

ceny 3,63mil.Kč vč. DPH byla za služby, které nemohl dodat jakýkoli dodavatel, ale pouze 

přímo vybraný dodavatel, kterým byl provozovatel výstavního areálu v Litoměřicích. Ten dodal 

celkový koncept včetně grafické podoby prezentace Ústeckého kraje a jeho partnerů 

(středních škol, destinačních agentur, Agrární komory apod.), který byl předložen Radě 

Ústeckého kraje, která s tuto podobou a rozsahem prezentace souhlasila a také schválila 

usnesením č. 7/119R/2016 ze dne 5.9.2016, včetně uzavření smlouvy. Jedná se o tyto 

položky: 

 

vybavení akce pronájem pavilonu H                        800 000,00   

 

pronájem venkovní plochy před správní budovou                        400 000,00   

 

výstavní systém -stavba stánků                        450 000,00   

 

výroba farmářských stánků                        200 000,00   

 

mobiliář - materiál na akci                        250 000,00   

brand brand jednotlivých pozic                        260 000,00   

 

brand prostoru pavilonu                        150 000,00   

 

brand vchodové části pavilonu                        390 000,00   

 

ostatní propagace                        170 000,00   

ostatní služby bezpečnostní agentura                          30 000,00   

 

Úklid                          15 000,00   

 

Pouze u níže uvedených položek lze uvažovat o možných potenciálních dodavatelích služeb. 

To však nebylo možné jednak z časových důvodů, ale také z organizačních důvodů. Při takto 

rozsáhlé akci je vždy vhodnější mít jednoho dodavatele všech na sebe navazujících služeb a 

aktivit pro úspěšnou realizace prezentace Ústeckého kraje a všech dalších subjektů. Vycházeli 

jsme ze zkušenosti a cen u podobných akcí, především u veletrhů cestovního ruchu. Ceny 

služeb a nájemného jako srovnání jsme předložili na jednání Kontrolního výboru (výstaviště 

Praha, Drážďany a další). 

 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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ostatní služby dekorace, výzdoba                        100 000,00   

 

Pojištění                          15 000,00   

technické 
zajištění LED obrazovka MAXI                        200 000,00   

 

Interaktivní obrazovka                          30 000,00   

 

zvuková aparatura                          40 000,00   

 

Zvukař                          30 000,00   

 

technické zajištění akce                        100 000,00   

   
částky jsou uvedené vč. DPH 

 
Na závěr si dovolujeme ještě konstatovat, že šlo opravdu o ojedinělou akci a příležitost 
k propagaci kraje, kdy bylo využito 40. letého výročí konání tradiční výstavy Zahrada Čech a 
také výročí 15 let existence Ústeckého kraje. Žádná jiná podobná akce ani výstavní areál 
v našem kraji k dispozici není. Také návštěvnost, která přesáhla 80 tisíc spokojených 
návštěvníků, odpovídala vynaloženým finančním prostředkům. Přínos a kladné hodnocení této 
prezentace bylo jak od veřejnosti, médií, tak i od všech zúčastněných subjektů. V rámci 
prezentace bylo v pavilonu H a v prostorách před ním prezentováno níže uvedené: 

 Výstava 15 let Ústeckého kraje 

 Fotosoutěž a vyhlášení vítězů 

 Vitráž a křeslo Casanovy 

 Socha Praotce Čecha 

 Stojany s propagačními materiály kraje v areálu výstaviště 

 Expozice ÚK a čtyř destinačních agentur 

 Venkovní farmářská vesnička (regionální výrobci a řemesla – držitelé značky regionální 
výrobek Č. Švýcarsko, České středohoří Krušné hory, Poohří) 

 10 stánků středních škol ÚK 

 Unie ovocnářů 

 Zelinářská Unie Litozel 

 Okresní agrární komora Most  

 Veslařské trenažéry – Václav Chalupa – zahájení projektu „Česko vesluje“ 
 

A také celkem deset středních škol: 

 GSOŠ Podbořany – venku kovářská výheň + veteránský traktor Zetor 25, rok výroby 
1953, který je po rekonstrukci provedené žáky a učiteli v rámci veteránského kroužku. 

 statek Jezerka – Kadaň 

 SLŠ a SOŠ Šluknov 

 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí  

 Střední odborná škola, Litvínov- Hamr, příspěvková organizace  

 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.  

 SŠZaZe A.E.Komerse,Děčín- Libverda 

 Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. 

http://www.kr-ustecky.cz/
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 Střední škola řemesel a služeb Děčín 

 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o. 
 

Konstatování, že nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, je pro celkové 
hodnocení zásadní. Ze zápisu nevyplývá, že by byly porušeny jakékoliv právní předpisy. 
Nesouhlasíme však s konstatováním, že mělo být k zakázce přistupováno s větší péčí 
řádného hospodáře. Jsme přesvědčení, že k zakázce bylo přistupováno s péčí řádného 
hospodáře. 

 

 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Milan Zemaník 
ředitel krajského úřadu 
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