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Vážení čtenáři, 
    

Korupce je jeden z nešvarů naší společnosti. 
Z těchto důvodů byla schválena novelizace 
zákona  číslo 137/2006, která má zásadní 
protikorupční charakter. Aby zákon, který  
upravuje postupy při zadávání veřejných 
zakázek, byl správně aplikován do praxe, 

uskutečnilo se k novele a navazujícím 
předpisům školení. S jeho průběhem vás 

seznamujeme v našem časopise. Také vás 
informujeme o návštěvě kolegy z Kanady 

Chrise Barratta v Praze.  
Prostřednictvím našeho kolegy vás také 

seznámíme se zajímavou akci, která 
proběhla v Horních Počernicích  a byla 

nazvána VETERÁNPARTY 2012.  
Na závěr jsme dali prostor básničce naší 

externí dopisovatelky Petry Rézové a 
fotografiím Milušky Hlaváčkové a Martina 

Fremutha. 
  

 
KEŠUD 
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INFORMACE 
Zadávání ve řejných zakázek  

na základ ě novelizace  
zákona č. 137/2006 Sb. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Ve dnech 16. -18.dubna 2012 a 23.-
25.dubna 2012 se uskutečnilo školení 
k novelizaci zákona č.137/2006 a 
navazujících předpisů v objektu ZS MV 
v Solenicích.  
Na tomto školení jsme mohli spatřit 
náměstkyni MV pro ekonomiku a 
provoz Ing. Miroslavu Oliverisovou a 
ředitele její kanceláře Ing. Vladimíra 
Hodka. Samozřejmě nechyběl zde ani 
ředitel odboru programového 
financování Zdeněk Kroupa. Školení 
se zúčastnili také pracovníci 
jednotlivých Krajských ředitelství 
Policie ČR.  
Novela zákona má zásadní proti- 
korupční charakter a má posílit 
transparentnost zadávání veřejných 
zakázek, zefektivnit zadávací řízení a 
minimalizovat nedostatky dosud 
platného zákona o veřejných 
zakázkách. Zákon upravuje postupy při 
zadávání veřejných zakázek, soutěže 
o návrh, dohled nad dodržováním 

tohoto zákona a podmínky vedení a 
funkce seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů a systému certifikovaných 
dodavatelů. 
První den školení JUDr. Josef Budský 
seznámil přítomné s vybranými 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. 
Zaměřil se především na jeho změny a 
na poznatky získané 
na mimoresortních seminářích k této 
oblasti. Druhý den pokračoval výklad 
k novelizaci zákona. Po vyčerpání 

informací k zákonu jsme si vyslechli od 
ředitele odboru veřejných zakázek a 
centrálních nákupů Mgr. Zdeňka 
Cvejna návrh novelizace nařízení MV 
č. 9 o zadávání veřejných zakázek. 
Během vystoupení obou školitelů 
výklad doplňoval Mgr. Štěpán Mátl, 
vedoucí oddělení metodiky a 
koordinace veřejných zakázek odboru 
veřejných zakázek a centrálních 
nákupů. V závěru dne jsme si vyslechli 
přednášku k elektronickým tržištím. 
Poslední den školení k centrálním 
nákupům vystoupila Ing. Šárka 
Novákova a k monitorovacímu 

systému Ing. Lenka Helclová. 
Samozřejmě ke každému tématu 
proběhla diskuse a bylo možné se 

dotázat přednášejícího nebo požádat o 
doplnění informace.  
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Školení také přispělo k vzájemnému 
seznámení jednotlivých pracovníků MV 
zodpovědnými za tuto oblast činnosti. 
Dále posílilo odborné vědomí 

posluchačů a školitelé a posluchači se 
navzájem seznámili se svými 
zkušenostmi. 

KEŠ.27.4.2012 
 

Návštěva Prahy z Kanady 
 

Prahu navštívil ve dnech 24-28.5.2012 
kolega, policista z Kanady. Byl jím 

Chris Barratt, který byl poprvé v české 

republice a v Kanadě ani nezná 
žádného Čecha. Přesto se setkal 
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s členem 124.ÚS IPA sekce české 
republiky, který mu vylíčil krásu této 
země. Proto se cílem jeho dovolené 
stala Praha. Kanada je pro Čecha 
země vzdálená, ale návštěvou kolegy 
ze zámoří se přiblížila. Mohli jsme bez 
cenzury a polopravd porovnat 
zdravotní systémy našich zemí, výše 
platů policistů a jejich výdaje, systémy 
vydávání výstroje pro policisty, 
drogovou problematiku, trestnost 
použití alkoholu při řízení motorového 
vozidla, romskou otázku, využívaní 
volného času policistů (v Kanadě mají 
kluby) a samozřejmě činnost 
INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION. Naše skupina IPA se 
mohla pochlubit, že má svoji píseň, 
časopis, film, logo i motto. Návštěvu 
v Praze doprovázel Vláďa Macek. Při 
procházce Prahou se Chris setkal i 

s hlídkou Městské policie Praha. 
Samozřejmě v Praze ochutnal pivo i 
jídlo. Praha se mu moc líbila a proto si 
pobyt v Praze prodloužil a 30. května 
navštívil Muzeum Policie ČR. Velice 
kladně hodnotil náš lahodný mok pivo. 
Doufá, že se do České republiky ještě 
podívá. V upomínku na tuto dovolenou 
obdržel od 124.ÚS IPA drobné dárky.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

25.5.2012 KEŠ 
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VETERANPARTY 2012 

V sobotu 28.dubna 2012 se v Horních 

Počernicích areálu Chvalské tvrze konala 

„Veteranparty – 2012". Krásné počasí, 

stylová hudba a zajímavé exponáty jistě 

zaujaly ty, kteří mají rádi staré motorky i 

auta. Tato akce chtěla seznámit mladou 

generaci s technickým a konstrukčním 

umem předválečné, ale i poválečné 

Evropy. Letošní ročník párty byl zaměřen 

na českou automobilku Aero. Byla zde 

i soutěž nejen k vystaveným exponátům, 

ale i k oblečení jednotlivých účastníků. 

Přínosem akce bylo to, že ke každému 

přihlášenému exponátu byly přečteny 

jeho technické údaje. Organizátoři 

nezapomněli ani na děti, které se zde 

mohly svézt i v otevřeném autobuse. Na 

závěr akce se za doprovodu Policie ČR 

uskutečnila tradiční spanilá jízda 

veteránů Horními Počernicemi. 

 
KEŠ 
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 KULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍ    RUBRIKARUBRIKARUBRIKARUBRIKA    

    

    

Seznamujeme vás s básní naší externí 
dopisovatelky. 
 

Krásné léto 
Slunce ti protkalo paprsky záclonu, 
a oči ti otevřel sluneční svit. 
 
Protáhl jsi svaly, postavil si  na kávu 
a cítil jsi,  jak krásně  je na světě být. 
 
Vyšel sis ochutnat ledovou zmrzlinu, 
co nechali udělat z čerstvých sladkých 
třešní. 
 
Cítíš se jako pták, volný a svobodný, 
prožíváš s rozmarem letní den dnešní. 
 

FOTO: M. Hlaváčková, Böhmová  
 
A to je jen začátek, neboť léto začíná, 
Je teple a vlaze, včel a květin plné. 
 

FOTO:Martin Fremuth 
Tak se zastav, porozhlédni se a vykroč 
vstříc dnešku, ať cítíš jeho vůně.  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Všem čtenářům přeje krásné léto 

 Petra Rézová  
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