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Kostelec u Holešova 31.1.2016 
 
 
 
 
Věc: oznámení o ukončení prací na výrobě videa o obci Kostelec u Holešova 
 
 
Dne 20.4.2015 jsem na základě podnětu starosty Hlobila absolvoval společné 
jednání ohledně plánovaného videa o obci. 
Sdělil jsem starostovi koncepci filmu a odhad rozpočtu, odsouhlasili jsme si 
předběžný rozpočet cca 50.000 Kč bez DPH. 
 
 náklady pro obec 
    
natáčecí den 8 3 500 Kč 28 000 Kč 
střih 60 350 Kč 21 000 Kč 
export 15 200 Kč 3 000 Kč 
    
celkem   52 000 Kč 
s DPH   62 920 Kč 

 
 
V zápise RO 9/2015 (obdržel jsem 16.10.2015) ze dne 4.5.2015, v bodě 15 Rada obce  
"schválila zhotovení prezentace o obci za účelem přihlášení se do soutěže 
roku Vesnice roku 2016". 
 
Při sdělení starosty ohledně výšeuvedeného rozhodnutí RO jsem jej požádal 
o potvrzení rozhodnutí (neformální objednávku) e-mailem. 
 



 
První rozpor je mezi mou nabídkou prací (natočení filmu/videa o obci Kostelec 
u Holešova) a tím co RO schválila a starosta následně potvrdil (prezentace do 
soutěže Vesnice roku 2016). Očekávanou prezentaci jsem nevyráběl, natáčel jsem 
slíbený film/video. 
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Druhý rozpor je v částce za dílo (film/video). Já jsem navrhoval rozpočet v částce 
cca 50.000 Kč bez DPH. RO a starosta sice mluví o stejném čísle (50.000 Kč), ale není 
zřejmé zda má RO na mysli částku bez DPH, nebo s DPH. 

Nevyjasněnost zadání a částky stále trvá - na můj e-mail ze dne 13.5.2015 mi 
starosta nikdy neodpověděl. Nejasnosti by mohla ozřejmit smlouva nebo oficiální 
objednávka, ta však neexistuje. 

Podle mého právníka by se sice mohlo potenciálně jednat o ústně uzavřenou 
dohodu, ale pro její právní existenci chybí 2 podstatné náležitosti: dohoda 
o předmětu díla (obsahu) a dohoda o ceně. Protože tyto 2 klíčové podmínky pro 
uzavření dohody nejsou (resp. nejsou jednoznačně specifikovány), je dle mého 
právníka plnění smlouvy ze strany obce značně rizikové s minimem úspěchu 
v případě soudního řešení. Právník doporučuje co nejrychlejší ukončení prací na 
díle a minimalizaci nevratných nákladů do této zakázky. 

Dne 15.9.2015 jsem přijal funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova. Moje 
působení ve veřejné funkci v kombinaci s výše uvedenými fakty (nevyjasněnost 
obsahu a ceny díla) přináší na zakázku z pohledu občanů obce zcela nový rozměr - 
konflikt zájmů.  

Po zralé úvaze jsem se z popsaných důvodů rozhodl další natáčení a zpracování 
videa zastavit. Nechci se dočkat, že hotové dílo bude starostou a RO odmítnuto 
z důvodu nesplnění obsahu a dojednané ceny, nebo budu občany obce 
podezříván z neprůhledného získávání obecních zakázek. 
 
 

 
 
Ing. Petr Žůrek 
jednatel 
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