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Městská část Praha-Dolní Chabry 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 11/08/ ZMČ  ze dne 09.01.2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -     pan Valchář, PhDr. Doušová, pan Vokáč, Bc. Dvorská 
Neomluveni:    Ing. Borhy 
Hosté:  právní zástupce MČ –   JUDr. Vajgl, zástupce TDI- pan Pěnička, pan Zíka,  
            zástupce  projektanta, Ing. Arch. Veselý       
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Dobrý 
 
Navržený program 11. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 10. zasedání ZMČ 
2. Multifunkční centrum 
3. Různé 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 11. 
zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni  pan Šír a Ing.  Pexa, který  četl návrhy usnesení. 
Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a pan Dobrý. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly 
schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté proběhlo hlasování o celkovém programu zasedání a  
program byl schválen. 
Hlasování :    Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 10. zasedání ZMČ – bez připomínek 
 
ad 2) Jako jediný  bod programu byla projednávána problematika stavby M-Centra, kvůli které bylo 
mimořádné zasedání ZMČ svoláno. Proto byli na zasedání přizváni všichni výše uvedení hosté, aby se 
k problematice vyjádřili.  
Starostka v krátkosti seznámila členy ZMČ s vývojem stavby od konce října 2007, kdy byl MČ 
firmou Wachal předložen  k podpisu obsáhlý Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 200340 o 169 
stranách, zahrnující odsouhlasené změnové listy  a změnové listy, které předložila k posouzení firma 
Wachal. Pro obsáhlost dodatku, kdy bylo nutné všechny změnové listy překontrolovat z hlediska ceny 
i materiálu, reagovala MČ na předložený dodatek dne 19.11.2007. Firma Wachal se odvolává na tuto 
časovou prodlevu a  termín dokončení díla duben 2008 posouvá na květen 2008. Tento termín 
dokončení stavby považuje za reálný, bude–li uvedený dodatek podepsán do 07.12.2007.  JUDr. Brož, 
zaslal firmě Wachal dopis vycházející z usnesení ZMČ, ve kterém MČ část trvá na dokončení díla 
v náhradním termínu do 07.12.2007. Právníkem druhé strany, Mgr. Vokurkou byla zaslána odpověď, 
v níž jsou specifikovány důvody, proč stavba nemůže být v tomto termínu dokončena. Následně firma 
Wachal na jednání dne 04.12.2007 nabídla průběžnou  5% pozastávku z každé další faktury jako 
záruku dokončení díla v novém harmonogramu, což  mělo být předmětem Dodatku č. 4. 
V tomto okamžiku se na zasedání ZMČ dostavil Ing. Novák a zasedání pokračovalo v počtu 10 členů. 
Starostka upozornila na skutečnost, že čerpání dotace je nutné uskutečnit do 30.06.2008. Z práv 
vyplývajících ze smlouvy o dílo se starostka zmínila o právu penalizace a právu odstoupení od 
smlouvy. V případě, že MČ od smlouvy odstoupí, je nutno stav nedokončeného díla zhodnotit 
znaleckým posudkem. V případě, že bude MČ ve spolupráci pokračovat, je nutno určit náhradní 
plnění, ve kterém bude stavba dokončena a vady odstraněny. Pokud se tak nestane, může investor od 
smlouvy odstoupit. Z doporučení právních zástupců vyplývá přiměřená náhradní lhůta k dokončení 
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stavby. V případě, že ji zhotovitel nebude akceptovat, doporučují právníci odstoupení od smlouvy. 
V současnosti je stavba dokončena na 60%. Z konzultace s právníky vyplynula tato doporučení – buď 
hledat náhradního zhotovitele nebo dát současnému zhotoviteli definitivní lhůtu k dokončení díla a do 
jeho dokončení již neproplácet žádnou další fakturu. Po těchto informacích starostka předala slovo 
právnímu zástupci MČ – JUDr. Vajglovi. 
JUDr. Vajgl  řekl, že Advokátní kancelář  Pejchal, Nespala zaslala firmě Wachal stanovisko MČ, že 
s formou  Dodatku č. 3 nesouhlasí. Dále řekl, že firmě Wachal bylo vytknuto zastavení prací a že další 
postup advokátní kanceláře  se odvíjí od udělení mandátu starostce k řešení stavby. JUDr. Vajgl se 
v podstatě s názory JUDr. Brože ztotožňuje, kromě toho, že ,dle něj, nelze bez ukončení stávajícího 
vztahu zahájit nové výběrové řízení. V případě, že  se MČ  rozhodne ve spolupráci s firmou Wachal 
pokračovat a uzavře předložený  Dodatek č. 3, zbaví se možnosti od této smlouvy odstoupit. Poukázal 
na skutečnost, že smluvní pokuta uvedená ve Smlouvě o dílo je, dle jeho mínění, neúměrně vysoká. I 
když se domnívá, že firma Wachal se dostala do prodlení z větší části vlastní vinou, lze to dokázat až 
po prověření kvality projektové dokumentace, kontrolou stavebního deníku a změnových listů, kterou 
zajistí nezávislý znalecký posudek. Pokud se dokáže, že vícepráce, které se vyskytly, jsou oprávněné, 
je nutné tuto skutečnost zohlednit nejen v termínu dokončení stavby, ale i finančně. Je věcí TDI, aby 
určila, zda námitky ze strany zhotovitele jsou oprávněné, či nikoliv. V případě, že se MČ rozhodne od 
smlouvy odstoupit, dojde ke sporu a následně k soudnímu řízení. V okamžiku ukončení spolupráce, je 
nutné vyklizení  a inventarizace staveniště, včetně podchycení pohledávek a závazků a to s ohledem  
na vyhlášení nového výběrového řízení. V optimální variantě lze zkrácené výběrové řízení  zahájit do 
3 týdnů od odstoupení od smlouvy, ale protože předpokládá, že firma Wachal vznese námitky, může 
dojít k průtahům v délce 3-4 měsíců, které znamenají, že nelze uzavřít smlouvu s dalším uchazečem, 
což znamená problémy se subjekty, které poskytly dotace.  
Po úvodním příspěvku JUDr. Vajgla požádala starostka o vyjádření přítomné zástupce TDI. 
Pan Pěnička rozdělil problémy se stavbou do dvou etap. V první etapě se především řešily změnové 
listy 1-62, týkající se z větší části statiky, a do druhé etapy zahrnul změnové listy 63-108. Jak uvedl, 
řešení problémů bylo pomalé a TDI u vedení firmy Wachal neustále urgovalo zvýšení počtu 
pracovních sil. Reakce ze strany zhotovitele pan Pěnička označil za arogantní a neustále se 
odvolávající na neproplacení faktur a neodsouhlasené změnové listy. V současnosti je na stavbě 
vyřešená statika, hotová střecha, okna, dveře  rámy, pracuje se na podlahách, tepelné izolaci a 
probíhají práce přidružené výroby jako jsou truhlářské práce, obklady nebo elektrikářské práce. 
V těchto případech se jedná o práce, které byly původně naceněny, ale po doplnění projektové 
dokumentace došlo k jejich navýšení. Firmě Wachal se jedná  o práce, které s výjimkou několika 
změnových listů MČ neodsouhlasila. Pan Pěnička informoval členy ZMČ, že k dnešnímu dni byl 
odvolán  současný stavbyvedoucí a na jeho místo se vrací stavbyvedoucí, který stavbu zahajoval 
s pokynem od vedení firmy Wachal urychleně pokračovat ve stavebních pracích. Rovněž došlo 
k výměně zodpovědných mistrů. Z jeho pohledu byli na stavbu nasazeni lidé, pod jejichž vedením by 
stavba mohla fungovat. Přestože firma Wachal práce na stavbě zastavila, probíhá výstavba gabionové 
zdi sádrokartonářské práce a tepelné izolace v části C + G. Plyn není zapojen pouze z toho důvodu, že 
plynaři nepřivezli správný typ plynoměru a plyn bude zapojen v nejbližší době. Protože je nutné 
stavbu temperovat, což bez zapojení plynoměru není možné, pokračuje se v činnostech, pro které 
temperování není nezbytně nutné. Po dnešním jednání s vedením stavby se domnívá, že je reálné 
stavbu dokončit  do 3-4 měsíců. 
JUDr. Vajgl  poznamenal, že v tom případě je nutné si položit otázku, z čeho problémy pramení. Jestli 
je to v lidech, kteří stavbu vedou, nebo v nechuti firmy jako takové. 
Pan Pěnička odpověděl, že již dlouhodobě požadoval výměnu neschopných lidí a doplnění počtu 
pracovních sil. Jeho subjektivní dojem je, že se jedná o politiku firmy jako takové, protože termín 
stavby se neustále prodlužuje a umožňuje tak firmě Wachal zvyšovat tlak na finanční navýšení. Jak 
jinak si vysvětlit, že, ačkoliv je stavba pozastavena, vládne zde čilejší pracovní ruch než ve dnech, kdy 
se očekávalo plné pracovní nasazení. 
Starostka se obrátila na pana Zíku,aby jako součást TDI vyjádřil svůj názor. Ten, řekl, že žádá, aby se 
nejdříve vyjádřil  zástupce projektanta, a tak starostka předala slovo Ing. Arch. Veselému. 
Ing. Arch. Veselý řekl, že jeho názor je, že se jednalo především o  finanční  a technické problémy. 
Zhotovitel si sice stěžoval, že mu chybí dopracovaná dokumentace, ale nikdy svou stížnost nepodal 
písemně. Ing. Arch. Veselý uznává, že projektová dokumentace nebyla zcela doladěná, ale problémy, 



 3 

které se vyskytly,  nebyly v ničem výjimečnější než  u jiné stavby. Z hlediska stavby považuje za 
největší problém statiku, která se určovala pouze průzkumnými sondami, což je však běžná praxe, a 
nastalé problémy nebylo možno předjímat. Došlo tak k několika momentům, které měly na vývoj 
stavby vliv časový i finanční, ale tyto problémy se řešily v průběhu první etapy stavby,a týkaly se 
především statiky. Nárůst cen u  změnových listů na okna, dveře  a  u jiných prvků nepovažuje za 
reálný, pokládá jej za nadsazený a přemrštěný. Každý změnový list byl projekčně  okomentován, 
pouze minimum změnových listů odsouhlaseno a  cena uvedená na většině z nich je, dle názoru 
projektanta, přemrštěná a neakceptovatelná. 
Po vyjádření projektanta vystoupil pan Zíka. 
Pan Zíka řekl, že zhotovitele považuje za neseriózního vyděrače, který skutečně začal pracovat až po 
12 měsících od zahájení stavby. Ztotožňuje se s vyjádřením JUDr. Brože, že firma Wachal není 
seriózní obchodní partner. Základní otázkou, kterou je nutno si položit, je, zda MČ stavbu chce 
dokončit a zda je přesvědčena, že firma Wachal je schopna tuto stavbu dokončit. Pan Zíka vidí hlavní 
problém v samotném vedení stavby, které uměle vyvolává změny v projektu. Domnívá se, že jistota 
firmy Wachal se zakládá na domněnce, že, dojde-li k soudu kvůli penalizaci,  firma soudní proces 
vyhraje. Rovněž řekl, že nevěří, že firma Wachal má zájem stavbu dokončit a rozhodně ji nedokončí 
v termínu, který uvádí. Předpokládá, že, pokud nebude podepsán Dodatek č. 3 a uznány změnové listy 
63-108, firma Wachal od smlouvy odstoupí. Za vlastní osobu doporučuje MČ požadovat dokončení 
stavby dle projektované dokumentace bez předložených úspor v posledním limitním termínu nebo 
vypovědět smlouvu a najít nového zhotovitele ve zkráceném výběrovém řízení. 
JUDr. Vajgl  se obrátil na všechny přítomné a řekl, že situaci je nutno řešit pragmaticky a bez emocí. 
Jeho cílem je, aby MČ vyřešila problém ke svému prospěchu a v co nejkratším termínu. Pokud je zde 
však prostor pro jednání s firmou Wachal, je třeba jej využít. Je však jeho povinností upozornit, že 
půjde o věc časově a finančně náročnou s možností komplikací, které nezaručují včasné dokončení 
díla. 
Pan Zíka oponoval. Řekl, že JUDr. Vajgl vychází se stávajícího stavu, ale součástí Smlouvy o dílo 
byla projektová dokumentace, harmonogram, termín dokončení, cena i penalizace, a na základě 
uvedených skutečností firma Wachal vyhrála výběrové řízení.  Podpisem smlouvy se zavázala 
k plnění. Položil otázku, čím zhotovitel zdůvodňuje prodlení. 
Ing. Nigrinová odpověděla, že zástupce firmy, p. Gyuriczek na zasedání ZMČ uvedl jako důvod 
neúplnou projektovou dokumentaci a pochybení projektanta. 
Do diskuze vstoupil Ing. Pexa, který se obrátil na JUDr. Vajgla.  Uvedl, že již v zadávacím řízení bylo 
řečeno, že věci, které nebudou doprojektovány, řeší zhotovitel a cenu si o to navýší. Když firma 
Wachal dostala na  podzim 2007 na zasedání ZMČ druhou šanci, řekla, že jsou již všechny nejasné 
věci vyřešeny a stavba bude dokončena do 31.10.2007. Nestalo se tak a po této negativní skutečnosti 
není Ing. Pexa přesvědčen, že stavbu v dalším předkládaném termínu dokončí. Co se týče smluvní 
pokuty, které je uvedena ve Smlouvě o dílo, její výši si firma Wachal navrhovala sama. A vrátí-li se 
k Dodatku č. 3 a předloženým změnovým listům 63-108, jejich navýšení a změnu specifikace, včetně 
předkládané úsporné varianty projektu považuje za nehoráznost. 
JUDr. Vajgl  odpověděl, že jeho účelem není přesvědčit MČ, aby se MČ s firmou Wachal nesoudila, 
je pouze jeho profesionální povinností MČ osvětlit, co z odstoupení smlouvy vyplývá. Pokud si ZMČ 
tuto skutečnost odsouhlasí, bude ji akceptovat. A dodal, že i když jsou praktiky firmy Wachal 
neseriózní, jedná se stejnou obchodní politiku, kterou zneužívají  mnohé stavební firmy. 
MUDr. Dvořák se obrátil na JUDr. Vajgla s otázkou, jakou formu záruky by doporučoval, v případě 
další spolupráce.  
Ing. Pexa konstatoval, že chápe, že může dojít k navýšení ceny u tak náročné rekonstrukce starého 
objektu, ale co nechápe, je tak nízká produktivita práce a k ní neúměrně navýšený rozpočet. 
Ing. Nigrinová řekla, že čas kvapí a stále probíhají diskuze o tom, co bylo. Je třeba se urychleně  
zaměřit na to, co bude, pověřit starostku mandátem k ukončení spolupráce a nechat se v případě 
jistého sporu zastupovat právní špičkou. 
Starostka požádala členy ZMČ o ztlumení emocí, jasné a konstruktivní vyjadřování a disciplínu 
projevu. 
O slovo se přihlásil Ing. Pexa. Řekl, že souhlasí s Ing. Nigrinovou. Aby bylo možné včas dokončit 
stavbu, je nutné se definitivně rozhodnout. Za sebe vyjadřuje názor, že je nutné ihned rozvázat 
spolupráci. Je pro to, aby byl starostce udělen mandát k řešení stavby. 
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Pan Šír se obrátil na JUDr. Vajgla s otázkou. Řekl, že vidí jen 2 možnosti. Ta první je, pokračovat ve 
spolupráci s firmou Wachal za určitých podmínek. Ta druhá – odstoupit od smlouvy. V tom případě 
klade otázku, co se stane pak. 
JUDr. Vajgl  odpověděl, že v takovém případě je nutno jednat efektivně a rychle. Udělit mandát 
starostce  a jednostranným právním úkonem odstoupit od smlouvy. Doručením dochází k samotnému 
právnímu úkonu. Následuje inventarizace staveniště včetně vyrovnání pohledávek a závazků, nové 
výběrové řízení a uzavření smlouvy s vítězem tohoto řízení. Co se týče fyzického opuštění stavby, 
znamená to přerušení stavebních prací, odchod ze stavby a inventarizace dokončených prací.  To za 
předpokladu, že firma Wachal bude souhlasit. Pokud však odmítne stavbu opustit, nastávají již 
zmíněné komplikace, které bude řešit soud. 
Pan Malina řekl, že se také  obává rozvázání smlouvy  z důvodu obstrukcí ze strany zhotovitele a tím 
včasného dokončení stavby.  Informaci p. Pěničky o tom, že firma Wachal dala pokyny k urychlenému 
dokončení díla bere jako vstřícný krok a přimlouvá se za to, dát firmě Wachal ještě šanci.Dle jeho 
názoru, pokud by firma byla tvrdě tlačena k dostavbě, stavbu dokončí. 
Ing. Nigrinová řekla, že v současnosti otázka stojí, zda Wachal ano nebo ne, a od toho se odvíjí celý 
další postup. 
MUDr. Dvořáka zajímal časový limit kroků, pokud se ZMČ rozhodne ve spolupráci nepokračovat. 
S touto otázkou se obrátil na pana Zíku. Ten řekl, že se obává, že firma Wachal odmítne vyklidit 
stavbu a  komplikace nastanou. Jak uvedl, příznivá doba je 1 měsíc, nepříznivá 4-5 měsíců. 
Ing. Pexa se obrátil ke všem přítomným. Řekl, že ve všech vystoupeních zaznívá poznatek,  že v 
případě další spolupráce musí zhotovitel přistoupit na podmínky MČ. Jednou z nich je, že do konce 
stavby již nebudou propláceny žádné faktury a vyrovnání se uskuteční až při včasném odevzdání 
stavby. Pokud se týká Dodatku č. 3, je nutno odmítnout všechny neodsouhlasené změnové listy, které 
jsou jeho součástí, a zásadní podmínkou je dokončit dílo dle odsouhlasené projektové dokumentace. 
Pokud nebude zhotovitel všechny  tyto podmínky akceptovat,  je nutné od smlouvy odstoupit. 
Starostka přerušila diskuzi a informovala přítomné, že dne 10.01.2008 se na ÚMČ uskuteční schůzka 
se zástupcem MMR a právníkem MČ. Z těchto důvodů by bylo vhodné, aby jí byl udělen mandát 
k řešení stavby. Požádala Ing. Pexu, aby zformuloval  návrh usnesení. Přerušila zasedání na dobu 
nezbytně nutnou k formulaci. Poté Ing. Pexa předložil zkoncipovaný návrh usnesení  č. 063/08 ZMČ, 
v kterém byl udělen mandát starostce k řešení stavby a byly zformulovány uvedené požadavky. O 
návrhu bylo hlasováno. 
Hlasování :   Pro : 10  Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad3 )   Různé : Protože k tomuto bodu nebyly žádné připomínky a návrhy, bylo zasedání ukončeno ve 
20:35 h. 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Tupá, pan Dobrý                       
                                  
   


