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Nová protikorupční směrnice a komise pro 

veřejné zakázky 

Nové vedení města přijalo konkrétní kroky v uplatňování protikorupční strategie na liberecké radnici. 

Cílem tohoto snažení je v praktické rovině naplnit volební programy stran koalice, postupovat v této 

oblasti transparentně a otevřeně s tím, že nový systém zadávání veřejných zakázek by mohl přinést 

úspory do rozpočtu města. Od prvního června vstupují v platnost následující opatření: 

- Protikorupční směrnice: město Liberec přijalo za své principy a zkušenosti menších měst 

(Hrádku nad Nisou a Semil) a vydalo nové zásady, jak vypisovat veřejné zakázky. 

Nejdůležitějším přínosem této směrnice je důsledné zveřejňování celého „životopisu“ 

zakázky na internetu. Každý si na webové stránce www.liberec.cz, https://zakazky.liberec.cz/, 

www.verejnyportal.cz bude moci zkontrolovat nejen zadávací podmínky soutěží, ale i 

protokol z hodnocení nabídek, nabídkové ceny, smlouvu o dílo, včetně případných dodatků. 

Už nic se nebude skrývat za zády, veřejná kontrola zamezí nekalému jednání. 

 

- Veřejný portál: město Liberec bylo první ze statutárních měst, které se přihlásilo k projektu 

www.verejnyportal.cz . Na této adrese se zdarma „sdílejí“ veřejné zakázky. Cílem je najít více 

soutěžících firem a dosáhnout tím nižší ceny. Případný dodavatel má zde informace 

pohromadě a může se lépe rozhodnout, do které soutěže se přihlásí. Město ani dodavatelé 

nic neplatí. 

 

- Komise pro veřejné zakázky: město Liberec ustavilo novou zcela speciální komisi, která bude 

dohlížet nad přípravou, průběhem a plněním veřejných zakázek. V této komisi zasedne za 

každou politickou stranu, zastoupenou v Zastupitelstvu SML, vždy jen jeden zástupce. 

Nemůže zde tedy dojít k „silovému“ hlasování, všichni mají stejná práva. Tato komise by se 

měla podílet již na přípravě zadávacích podmínek, mohla by delegovat svého zástupce do 

hodnotící komise výběrového řízení a později by mohla dohlížet nad plněním smlouvy o dílo. 

 

„Celé toto naše snažení je vlastně jen odpovědí na nelichotivé klima pochybností, které vznáší nad 

libereckou radnicí. Celou dobu o korupci a ovlivňování zakázek všichni jen mluví, my jsme se rozhodli 

učinit praktické kroky, jak korupci a klientelismu čelit. Směrnici jsme dostali doporučenu od Mgr. 

Farského, poslance a starosty Semil. Tato směrnice je nejen prověřená praxí, ale i kompatibilní  

s připravovanou novelou zákona o veřejných zakázkách. Hodně si od nových pravidel slibuji,“ říká Jiří 

Šolc, náměstek primátorky. Časem se nová pravidla rozšíří i do městských společností, jako první 

začala směrnici zavádět Liberecká IS. 

V Liberci 9. června 2011 

http://www.liberec.cz/
https://zakazky.liberec.cz/
http://www.verejnyportal.cz/
http://www.verejnyportal.cz/


 


