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Úvodem 

Výstavba ČOV Velké Meziřičí je součástí „Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje - II. 
etapa“. Jde o rozsáhlý regionální projekt, který řeší opatření ke snížení znečistění 
povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a zčásti také v Jihomoravském kraji. Je 
financovaný v rámci OPŽP 2007 – 2013 Evropskou unií (72,7%), Státním fondem 
životního prostředí ČR (4,3%) a regionálními svazky měst a obcí (23%). Projekt sestává z 
11 podprojektů, které zahrnují vybudování jedné nové ČOV (1800 EO), rekonstrukci a 
intenzifikaci tří ČOV (25 510 EO), mezi nimi i ČOV Velké Meziřičí, dále výstavbu nové 
kanalizace (53 km), rekonstrukce kanalizace (20 km) a rekonstrukce vodovodu (2,5 km). 
Projekt přispěje k dosažení souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS, o čistění 
městských odpadních vod. 

Vlastníky infrastruktury jsou svazky měst a obcí a její provoz je smluvně zabezpečen 
s provozovatelem – divizemi Vodárenské akciové společnosti a.s., ovládané Svazem 
VKMO s.r.o. 

 

Rekonstrukce ČOV Velké Meziřičí 

Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, která se dotýká všech jejích provozních souborů. 
Základní provozní celky ČOV Velké Meziříčí v tomto projektu jsou: 

PS 201- Hrubé předčištění, vstupní ČS, dešťová zdrž (nátok odpadní vody je z 
kanalizačního přivaděče DN1200) 

PS 202 - Čištění odpadních vod 

PS 203 - Kalové hospodářství a odovodňování kalu 

PS 204 - Terciální čištění 

PS 211 – Třídička a pračka písku 

Vyčištěná voda bude z ČOV odtékat do recipientu. 

Cena této stavby je cca 144 mil. Kč a zhovitelem je sdružení firem UNISTAV a.s. a 
Chemkostav, a.s., které je zhotovitelem celého Podprojektu E – region Žďársko. Celá 
zakázka byla následně rozdělena na několik částí, které pak byly přiděleny konkrétním 
subdodavatelům stavebních prací, strojních technologií, části elektro, polní instrumentace a 
řídicího systému.  

V současné době jsou dokončeny následující stavební objekty:  

- Nová aktivační nádrž AN3; 
- Nová dosazovací nádrž DN3; 



- Rozdělovací objekt na DN. 

U dalších stavebních objektů probíhají bourací, sanační a betonářské práce. 

Na provozních souborech probíhají práce:  

- Montáž česlí, stavítek, čerpadel, míchadel dle postupu výstavby; 
- Montáž stavítek, čerpadel, míchadel, areačního systému, strojního vybavení, 

dmychadlového soustrojí dle postupu výstavby – vystrojena AN3, DN3; 
- Montáž stavítek, armatur, čerpadel, míchadel, areačního systému, strojního 

vybavení, dmychadlového soustrojí dle postupu výstavby – vystrojena nová USKN; 
- Montáž šoupátek a mikrosítového bubnu; 
- Demontáže elektroinstalace, montáž rozvaděčů, příprava kabelových tras. 

 

Nový řídicí systém 

Nově navržený řídicí systém prostupuje všemi technologickými částmi ČOV. Jeho 
základem je moderní programovatelný automat vhodný pro monitoring řízení místních 
technologií. Rozváděče s jednotlivými vstupně – výstupními moduly jsou umístěny u 
příslušných technologických uzlů: 

- Mechanické čištění a aktivace; 

- Dosazovací nádrže a ČS kalů; 

- Odvodnění kalu; 

- Uskladňovací a zahušťovací nádrže a skládka odvodněného kalu. 

Dispečerská úroveň bude tvořena operátorským pracovištěm na bázi PC se software 
SCADA SCX, které bude umístěno na velínu ČOV Velké Meziříčí. 

Řídicí algoritmus bude určen technologem a dolaďován během zkušebního provozu. 

Zajímavou aplikací je tzv. regulace čtvrthodinového maxima odběru elektrické energie. 
Signály z elektroměru budou zavedeny do řídicího systému, kde budou naměřené údaje 
vyhodnoceny a v případě hrozby překročení nasmlouvaného čtvrthodinového maxima 
odpojí určené spotřebiče. Regulace výkonu, případně spotřebičů při čtvrthodinovém 
maximu bude probíhat v 5 úrovních, podle důležitosti jednotlivých spotřebičů. 

Úroveň 1: Snížení výkonu dmychadel o nastavitelnou hodnotu (předpokládá se 10%). 

Úroveň 2: Další snížení výkonu dmychadel o nastavitelnou hodnotu (předpokládá se 20%). 

Úroveň 3: Vypnutí 2 ks dmychadel (z celkem 6 ks).  

Úroveň 4: Vypnutí všech 6 ks dmychadel.  

Úroveň 5: Vypnutí vstupní čerpací stanice.  

 

 

Přenos dat 

Součástí projektu je i nový systém přenosu dat v rámci kanalizační sítě. Jejími součástmi 
jsou čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Týká se to obcí a měst Velké Meziříčí (3 ks), 
Oslavice (2 ks) a Mostiště (4 ks). Data z těchto ČSOV budou na ČOV Velké Meziříčí 



přenášena novými rádiomodemy a budou zpracovávána systémem na dispečinku. Přenos 
dat z ČOV Velké Meziříčí na centrální dispečink ve Žďáru nad Sázavou bude řešen 
stávajícím rádiomodemem. 

 

Obr. 1: Schéma rádiové komunikace mezi objekty kanalizační sítě  

 

 

 

Historie zákona o veřejných zakázkách 

Jak již bylo uvedeno výše, vzhledem k povaze a rozsahu tohoto díla probíhal výběr 
zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách v platném znění. Se zákonem o veřejných 
zakázkách se pracovníci ve vodárenství setkávají již od roku 1994, kdy vstoupil v platnost 
jako zákon č. 199/1994 Sb. Jeho účelem bylo zajistit „alespoň určitou míru efektivity 
vynakládání veřejných prostředků“. Se vstupem ČR do EU bylo nutné zákon zpřísnit a 
přizpůsobit se tak normám EU. Od 1.5.2005 tedy platí zákon 40/2004 Sb., na který vázáno 
i využívání "evropských peněz". Další vývoj norem, které upravují veřejné zakázky, pak 
již ovlivňovaly jednak podněty české, ale také podněty z EU, neboť ČR má povinnost 
harmonizovat svou legislativu s evropskými normami. Další změnou bylo přijetí zákona č. 
137/2006 Sb. v souvislosti s novými evropskými směrnicemi. Zákon zavedl zejména 
možnost elektronického vypisování zakázek pomocí konkrétních nástrojů, a přinesl řadu 
dalších důležitých změn, např. výrazně obtížnější zrušení zakázky, která je již vypsána, 
zjednodušené podlimitní řízení, možnost zadavatele v některých případech uchazečům 
umožnit doplnění dokladů požadovaných ke splnění kvalifikace.  



Úprava z roku 2006 tedy nabídla veřejným zadavatelům řadu možností, jak nejen pořídit 
investici za nejnižší možnou cenu, ale zejména jak pořídit nejlepší možné řešení za nejlepší 
možnou cenu: 

- umožnil sdružování dodavatelů a otevřel cestu ke změně zaběhnutého režimu 
subdodávek pro stavební firmy jako hlavního dodavatele; 

- umožnil institut Soutěžního dialogu pro upřesnění technologických a technických 
částí staveb (možnost optimalizace nových technologií ve vazbě na stávající 
zařízení); 

- umožnil veřejnou zakázku, jejíž zadávací režim je zásadně určen předpokládanou 
hodnotou celku, zadat po částech jednomu nebo více dodavatelům (tím vytváří 
prostor pro dodržení požadovaných technologických dodávek a zařízení); 

- hodnotící kritéria musí být součástí výběrového řízení (jasně definovaná pravidla 
výběru); 

- zadavatel má právo vyžadovat identifikaci subdodavatelů v rámci nabídky (nelze 
dodatečně měnit kvalitní subdodavatelé za levnější).  

Zmíněnou novelu z roku 2006 vyhlížela řada firem s nadějí, že se konečně podaří prolomit 
„monopol“ velkých stavebních firem, které vzájemným bojem a následným extrémním 
tlakem na co nejnižší pořizovací cenu služeb a zařízení způsobily celou řadu problémů při 
realizaci mnoha vodárenských a kanalizačních staveb. 

 

Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 

Byla uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR jako nový zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dne 24. února 
2012. Novela je účinná od 1. 4. 2012.  

Novela zákona o veřejných zakázkách přinese (nebo by měla přinést) větší transparentnost 
a zamezí možnosti jak ušít tendr, ale také rozsáhlejší administrativu. Někteří odborníci ji 
dokonce označují jako „revoluci ve správě státních peněz“. Prioritním cílem je donutit 
zadavatele vybrat si nejvýhodnější nabídku na základě objektivních, přezkoumatelných 
kritérií. A zároveň mu znemožnit, aby rozhodl sám na základě pouze subjektivních kritérií. 
Změny tedy zejména zpřísňují celý proces zadávacího řízení.  

Mezi nejzásadnější změny patří: 

- Snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti 
zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Zadavatelé budou povinni zadávat 
veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč 
bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané 
hodnoty 3 mil. Kč a více. 

- Ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a 
finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázkou.  

- K prokázání technické kvalifikace nebude moci zadavatel žádat certifikáty ISO.  

- Zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS a výslovná povinnost zadavatele 
poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 



- Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice 
dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více 
než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.  

- Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude 
jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč 
bez DPH, v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy 
schvalovat vláda, resp. zastupitelstvo. Zavádí se zde delší lhůty pro podání nabídek.  

- Zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude 
vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací 
dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.  

- Zadavatel bude muset zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě 
nabídky. 

- Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší 
kvalifikace nebo losování.  

- Zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací 
dokumentace:  

o Celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000,- Kč  

o Skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na technické kvalifikační předpoklady, odůvodnění stanovení 
předmětu veřejné zakázky.  

o Odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a 
informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% nebo více než 5% v případě významné 
veřejné zakázky.  

Je zřejmé, že tato novela má potenciál zlepšit situaci v zadávání veřejných zakázek i ve 
vodárenském sektoru, i přesto že je zřejmé, že přinese další rozšíření už tak obsáhlé 
administrativy. Nezbytnou podmínkou však je aktivní účast provozovatelů 
vodohospodářských děl při přípravě a následné realizaci staveb. Právě provozovatelé by 
měli být hnací silou moderního řešení vodohospodářských staveb. A tuto účast by měl 
každý investor – majitel infrastruktury, provozovatelům umožňovat i ve svém zájmu. 
Jedná se přece i o jeho dlouhodobou vizitku řádného hospodáře. Bez tohoto vědomí 
zodpovědných osob nebude mít ani současná novela zákona o veřejných zakázkách 
očekávaný dopad na zlepšení kvality realizovaných staveb. 
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