
Tendr na akvapark pod lupou 

Antimonopolní úřad přezkoumá tendr na opavský vodní svět * Podnět dal protikorupční fond  
 
OPAVA Veřejnou zakázku na výstavbu opavského akvaparku za 350 milionů korun bude 
přezkoumávat Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět podal Nadační fond proti 
korupci kvůli diskriminačním podmínkám v zadávací dokumentaci. Dlouhodobě proti výstavbě 
vystupuje také Pavel Juříček, opavský miliardář a šéf tamní organizace hnutí ANO.  

"Žádáme antimonopolní úřad, aby zadávací řízení zrušil, jelikož žádný jiný krok k nápravě a 
docílení pravé férové soutěže v zakázce nyní není možný," navrhl protikorupční fond. 
Iniciativa, jejíž hlavním posláním je odhalování korupce ve veřejné správě, má za to, že 
podmínky tendru jsou nastaveny tak, že by mohly zvýhodňovat některou stavební společnost. 
"Zadavatelé často používají požadavky na reference, aby odradili nechtěné uchazeče," řekl 
právník a spolupracovník fondu Miroslav Cák.  

V podnětu se upozorňuje na absurdnost řady technických detailů, ve kterých musí uchazeč o 
zakázku prokázat praxi. Radnice požaduje například zkušenosti s výstavbou uzavřeného 
toboganu minimální délky 100 metrů, který obsahuje světelné efekty denního světla. Nástup na 
atrakci má být navíc umístěn uvnitř bazénové haly a dráha má vést venkovním prostředím s 
tím, že dojezd je zpět do bazénové haly do speciální bezpečnostní dojezdové jednotky, a nikoli 
do bazénu. Zkušenost se všemi prvky musí uchazeč prokázat na jedné referenční zakázce. "Pro 
uchazeče je nákladné bránit se, a proto se raději smíří s tím, že chce zadavatel na jejich úkor 
někoho zvýhodnit," konstatoval Cák.  

Protesty od začátku  

Město záměr postavit velkolepou stavbu představilo před dvěma lety. Od té doby čelí kritice 
jak opozice, tak samotného Juříčka, který ale v zastupitelstvu nesedí. Jednak kvůli 
astronomickým nákladům na její výstavbu, jednak kvůli údajné nepotřebnosti stavby. Několik 
kilometrů za hranicí města totiž stojí kravařský akvapark. Zastupitelstvo v čele s primátorem 
Radimem Křupalou (ČSSD) si ale stojí za tím, že Opava stavbu potřebuje.  

Zadávací dokumentaci město ve věstníku veřejných zakázek zveřejnilo koncem prosince 
loňského roku. Znění podmínek tendru tehdy zarazilo nejen protikorupční fond, ale právě i 
Juříčka. Ten si nechal na vlastní náklady vytvořit právní analýzu, která dospěla k podobným 
závěrům jako fond. "Technické kvalifikační předpoklady jsou vymezeny příliš úzce a 
diskriminačně," uvádí analýza, kterou mají LN k dispozici.  

Dokument Juříček představil na páteční tiskové konferenci. "Analýzu chci předložit 
zastupitelstvu, aby se zastyděli a celý projekt shodili ze stolu," uvedl na brífinku. Naznačil také, 
že pokud zastupitelstvo nebude konat, zváží další právní kroky. "Uvidíme, jaká teď bude reakce 
zastupitelů. Chceme jít seriózně krok po kroku," řekl Juříček LN.  

Primátor města Juříčkovu aktivitu již dříve označil za kverulantství a za politickou kauzu. 
"Prostě nechtějí, abychom zahájili stavbu ještě v tomto volebním období," řekl LN Křupala a 
odkázal na komunální volby, které se budou konat na podzim. Podnět fondu primátor zatím 
nekomentoval. "Čekám teprve na podklady, do té doby se nemohu vyjádřit," uvedl.  
Opavskou radnici ovládá koalice ČSSD, KDU-ČSL, sdružení Změna pro Opavu a STAN. 
Koalici se opozice na konci roku 2016 neúspěšně pokusila svrhnout. ANO tak zůstává v 



opozici. Lídr tamního hnutí, který po rozpadu původní buňky stranu opět sjednotil, už na 
páteční tiskové konferenci jasně označil své spojence. Alespoň v záležitosti akvaparku. 
"Společně sODS a stranou Opavané–Nezávislí, Občané a Piráti jsme se shodli, že nemůžeme 
jen tak nechat, aby současné vedení města zbytečně zadlužilo Opavu podezřelou zakázkou," 
uvedl Juříček.  

Termín pro podání nabídek je do března. Do tendru se zatím nikdo nepřihlásil. Zadávací 
dokumentace byla totiž už pětkrát doplňována. Křupala tak nevylučuje, že lhůtu ještě posunou.  
 
Pro uchazeče o tendr je nákladné bránit se, proto se raději smíří s tím, že zadavatel chce někoho 
zvýhodnit. Miroslav Cák Nadační fond proti korupci 

7.2.2018 

Zdroj: Lidové noviny 


