ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Sekce veřejných zakázek
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Sp. zn. ___________________

Osoba podávající podnět:
Kverulant.org o.p.s.
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka č. 659
se sídlem Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200
IČO: 28925165

Zadavatel:

Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011

DOPLNĚNÍ PODNĚTU
k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
z moci úřední

Jednou
E-MAILEM se zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu)
Přílohy: 5

I.
Podáním ze dne 6.3.2018 podala obecně prospěšná společnost Kverulant.org
o.p.s. k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k zahájení správního řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední (dále také jen „podání ze dne 6.3.2018“
nebo „podání podnětu“).

II.
Vzhledem ke skutečnosti, že po podání uvedeného podnětu vyšly najevo
skutečnosti a informace, které osoba podávající podnět ke dni podání podnětu neměla
k dispozici, doplňuje o tyto skutečnosti a informace svůj podnět tímto podáním.
Jak již bylo uvedeno v našem podání ze dne 6.3.2018, v předmětné záležitosti
byla vyhlášena dvě zadávací řízení, do kterých se přihlásil vždy pouze jediný
uchazeč, a to společnost KonekTel, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 277, se sídlem Pražská 152,
Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 15051145 (dále jen „společnost KonekTel, a.s.“).
Dle ustanovení § 48 odst. 7 a 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, která stanovuje, že dodavatel – akciová společnost musí mít vydány výlučně
zaknihované akcie a vzhledem k této skutečnosti, tj. vzhledem k tomu, že jediný
dodavatel, který podal nabídku, byl pro nesplnění zákonných podmínek ze
zadávacího řízení s konečnou platností vyloučen, rozhodl zadavatel ve smyslu § 127
odst. 1 zákona o zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky.
Společnost KonekTel, a.s. splnila shora uvedenou zákonnou podmínku účasti
v zadávacích řízeních až dne 15.11.2017, kdy došlo k zápisu změn v obchodním
rejstříku u společnosti KonekTel, a.s., tj. zápisu zaknihovaných akcií tak, že namísto
zápisu „120 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 9 067,50Kč“ bylo zapsáno, že
společnost vydala „120 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
9 067,50Kč“. O uvedené změně sice bylo rozhodnuto ve formě notářského zápisu již
dne 6.11.2017, ale s ohledem na konstitutivní povahu tohoto zápisu, je rozhodující
datum zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku, ke které došlo, jak je výše
uvedeno, až dne 15.11.2017.
Jak již jsme uvedli společnost KonekTel, a.s. se od účinnosti zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. ode dne 1.10.2016 do shora uvedené změny
podoby akcií, účastnila zadávacích řízení, z nichž v mnoha se stala vybraným
dodavatelem a měla být ve smyslu ustanovení § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek vyloučena z účasti v takovém zadávacím řízení.
Přinejmenším za velmi podezřelé lze pak označit zadávací řízení vyhlášené
Ministerstvem obrany České republiky s názvem „Radiová síť Hradní stráže –
pořízení“, jejímž předmětem bylo pořízení nových zařízení systému TETRA, včetně

koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající transportní síti, jejich instalace,
implementace, uvedení do provozu, zpracování metodiky a provedení testovacího
provozu a provedení zaškolení (dále jen „zboží") k rozšíření a doplnění pozemního
radiokomunikačního systému sloužícího k pokrytí zájmových prostor Hradní stráže
podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN. V příloze č. 1 je pak
specifikováno, že zadavatel požaduje, aby bylo dodáno konkrétní zařízení – Licence
pro Radiovou ústřednu Motorola Dimetra IP, Radiová ústředna Motorola Dimetra IP
Scalable, Motorola MTS4, Motorola MTS2, Motorola NMT a Motorola MCC7500 –
vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího systému Motorola Dimetra IP
provozovaného v AČR, ke kterému se dají plnohodnotně pro zajištění všech služeb,
připojit jen radiové ústředny typu Motorola Dimetra IP (Micro, Compact a Scalable),
základnové radiostanice Motorola MTS1, Motorola MTS2 a Motorola MTS4, terminály
pro správu systému Motorola NMT a dispečerské konzole Motorola MCC7500.
V zadávací dokumentaci byla pak uvedena lhůta pro podání nabídek, která končila
dne 25.10.2017 v 10:00 hod.
Ze zadávacích podmínek pak lze dospět k závěru, že i toto řízení bylo ušito na
míru konkrétnímu dodavateli, a to s ohledem na množství omezujících podmínek,
které mohla splnit toliko jedna společnost, a to společnost KonekTel, a.s.
Dále lze pak za velmi nestandardní považovat poměrně bezdůvodné dvojí
prodloužení lhůty pro podání nabídek, kdy nejprve je lhůta prodloužena do 13.11.2017
v 10:00 hod. a následně až do 20.11.2017 v 10:00 hod. Shora uvedená doba prodloužení
pak koresponduje s tím, že společnost KonekTel, a.s. splnila zákonnou podmínku
účasti v zadávacích řízeních, jak je výše uvedeno, až dne 15.11.2017, a lze tedy dospět
k účelovosti dvou uvedených prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby v této
lhůtě stihla společnost KonekTel, a.s. splnit podmínku zaknihovaných akcií.

Důkaz:

- Úplný výpis z obchodního rejstříku společnosti KonekTel, a.s.
- Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti KonekTel, a.s.
- zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „„Radiová síť
Hradní stráže – pořízení“ ze dne 26.9.2017, včetně přílohy č. 1
- Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Radiová síť Hradní
stráže - pořízení" ze dne 18.10.2017
- Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Radiová síť Hradní
stráže - pořízení" ze dne 7.11.2017
- Písemná zpráva zadavatele na veřejnou zakázku „Radiová síť Hradní
stráže - pořízení" ze dne 6.3.2018

III.
S ohledem na veškeré skutečnosti uvedené v podnětu i v tomto doplnění
podnětu navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední.

V Praze dne 13.3.2018

podepsal
Vojtěch Digitálně
Vojtěch Razima
Datum: 2018.03.15
11:02:35 +01'00'
Razima
___________________________

Ing. Vojtěch Razima
ředitel společnosti
Kverulant.org o.p.s.

