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OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ŠETŘENÍ PODNĚTU 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) příslušný 
k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, přezkoumal na základě Vašeho podnětu 
postup zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Odstraňování překážek 
provozu na dálnicích a rychlostních silnicích“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 15. 12. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12. 2015 pod 
ev. č. 516266, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 2. 2016, dne 5. 2. 2016, dne 4. 3. 2016 a dne 
16. 3. 2016 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 248-452062, ve 
znění dodatečných informací uveřejněných dne 10. 2. 2016, dne 9. 3. 2016 a dne 19. 3. 2016. 

Úřad k šetřené věci sděluje, že se při prošetřování daného případu zabýval nejprve otázkou 
naplnění znaků veřejné zakázky ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona, přičemž v návaznosti na 
vyvozené závěry v současné době neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední, což 
však nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové 
skutečnosti. 

Současně je namístě uvést, že výše uvedené závěry platí výhradně k právní úpravě týkající se 
zadávání veřejných zakázek. Pro úplnost Úřad doplňuje, že Vámi namítané skutečnosti jsou rovněž 
předmětem šetření Sekce hospodářské soutěže Úřadu, která se v dané souvislosti zabývá 
souladem postupu zadavatele s normami týkajícími se hospodářské soutěže. 

S pozdravem 

 
 
JUDr. Josef Chýle, Ph.D. 
místopředseda 
 
 
Obdrží: 
Mgr. Adrián Čech, advokát, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 
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