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Podn ět k výkonu dohledu nad dodržováním zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných 
zakázkách, v platném zn ění 

 
 
 
Přílohy: 

- výpis z obchodního rejstříku žalobce 
- plná moc právního zástupce žalobce 
- osvědčení o registraci plátce DPH právního zástupce žalobce 

 
 
 
Podáno elektronicky na e-mailovou adresu elektronické podatelny: posta@compet.cz 
Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 

 
 

I. 
Úvod – identifikace podatele  

 
1. Podatel je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na: 

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a 
územních samospráv; 

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních 
samospráv; 

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a 
územních samospráv; 
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- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s 
cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

 
2. S ohledem na druh obecně prospěšných služeb poskytovaných podatelem, jež je možné souhrnně 

označit jako důsledné uplat ňování zákonných prost ředků na obranu proti nehospodárnému a 
korupci nasv ědčujícímu nakládání s ve řejnými zdroji p ři zajiš ťování ve řejných služeb , by nečinnost 
podatele vůči vytváření neodůvodněných překážek hospodářské soutěže ze strany zadavatele - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Pr aha 4 (dále 
jen „zadavatel“) p ři zadávání ve řejné zakázky „Odstra ňování p řekážek provozu na dálnicích a 
rychlostních silnicích“  (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“), znamenala zpronevěru všem shora 
uvedeným principům fungování podatele. 

 
 

II. 
Identifikace a podmínky ve řejné zakázky  

 
3. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení s tím, že oznámení o jeho zahájení 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 a dne 9. 3. 2016. 
 

4. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle oznámení o zakázce „výběr vhodného uchazeče, který bude 
na vyzvání zadavatele provádět vyprošťovací a odtahové služby na dálnicích a rychlostních silnicích ve 
správě zadavatele“. Veřejná zakázka byla rozdělena na 18 částí.  

 
5. S ohledem na obsah zadávacích podmínek, a to jak jednotliv ě, tak v jejich souhrnu, má podatel 

důvodné pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval v  souladu s ust. § 6 odst. 1 a § 45 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, v platném zn ění (dále jen „ZVZ“). Podatel má totiž 
zato, že některé zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se základními zásadami ZVZ (zejména 
rovného zacházení a zákazu diskriminace) zcela nepřiměřeně k charakteru veřejné zakázky, a to 
s přímým úmyslem zvýhodnit konkrétní, p ředem ur čené dodavatele a tím vylou čit jakoukoli sout ěž 
mezi on ěmi „vyvolenými“, jimž byly podmínky ušity na míru, a všemi ostatními potenciálními 
uchazeči. Ti tak byli z ú časti na výb ěrovém řízení, a tedy i z možnosti p ředložit zadavateli 
ekonomicky výhodn ější podmínky (než byly ty, které p ředložili tito zvýhodn ění dodavatelé), 
v podstat ě vylou čeni . 

 
6. Výčet podmínek a požadavků předmětné veřejné zakázky (zejména co se týká technického a 

personálního vybavení potenciálních dodavatelů), které dle přesvědčení podatele neodpovídají druhu, 
rozsahu ani složitosti ve řejné zakázky, je následující:  

i) Poskytovatel musí zajistit zásah v místě plnění - místa dopravní nehody (místa vyproštění) do 30 
minut prvním vozidlem těžké techniky (odtahový nebo vyprošťovací speciál). Doba 30 minut na dojezd 
prvního vozidla představuje maximální dobu k dojezdu do místa zásahu (na místo plnění) – str. 3 
Přílohy č. 1 zadávací dokumentace; 

ii) Velikost odstavné plochy pro havarovaná vozidla – nejméně 2 000 m2 pro komunikaci s intenzitou 
provozu svěřeného úseku do 35 000 jednotkových vozidel za 24 hodin (platné pro SSÚD č. 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 14, 17, 20, 22, 23) a 4 000 m2 pro komunikace s vyšší intenzitou provozu (platné pro SSÚD č. 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13) – str. 6 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace; 

iii) Minimální požadovaná technika pro plnění dle Smlouvy, zejména vyprošťovací autojeřáb s navijákem 
s nosností ramene min. 50 t – min. 1 ks a s navijákem s min. tahem napřímo 50 t, resp. Vyprošťovací 
a odtahový speciál s výsuvným ramenem (tzv. „brýlemi“), pro vozidla nad 7,5 t – celkem min. 2 ks (1 
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ks min. 8 x 4 a 1 ks min. 6 x 4), s výbavou minimálně 2 navijáků s tahem minimálně 20 t na jeden 
naviják, minimálně výsuvné rameno o nosnosti 30 t. – str. 7 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace; 

iv) Zásahová technika určená k předmětným službám pro daný úsek dálnice/rychlostní silnice musí být v 
době mimo zásah parkována na zásahovém stanovišti s dosažitelným dojezdem do 30 minut k místu 
nehody od okamžiku výzvy k zásahu ve smyslu čl. IV Smlouvy – str. 9 Přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace; 

v) Minimální personální požadavky, zejména že poskytovatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky 
k dispozici nejméně 4 členný realizační tým složený z osob disponujících minimálně středoškolským 
vzděláním ukončeným maturitní zkouškou – str. 9 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 
 

7. ad 1) Maximálně 30 min na dojezd těžké techniky do místa zásahu – takto stanovený dojezdový čas je 
velmi obtížně dosažitelný, zejména s ohledem na pom ěrně značný rozsah jednotlivých úsek ů, 
maximální povolenou rychlost vozidel t ěžké techniky a p ředevším v danou dobu aktuáln ě panující 
situaci v doprav ě (vozidla odtahové a vyprošťovací techniky samozřejmě nedisponují právem 
přednostní jízdy). 
 

8. ad 2) Minimální velikost odstavné plochy – s ohledem na pravd ěpodobný po čet havarovaných vozidel 
sou časně na této odstavné ploše umíst ěných  je požadovaná velikost této plochy jednoznačně 
nadměrná. Takový požadavek nemůže vycházet z aktuálního stavu / současné praxe odstraňování 
překážek. 

 
9. ad 3) Minimální požadovaná technika – jeřáb s ramenem o nosnosti 50 tun a navijákem o tažné síly 50 

tun) se na evropském trhu prakticky v ůbec nedodává . Kromě toho jeho použití zpravidla nep řinese 
rychlejší a efektivn ější řešení, naopak m ůže vést k v ětšímu a delšímu omezení provozu  (než při 
použití techniky standardní). Co se týká odtahového speciálu 8 x 4, zde platí, že pokud by se měla využít 
jeho maximální nosnost, tak při použití vyvažovací protiváhy by zatížení na dvě nápravy činilo celkem 60 
tun, což by mnohonásobn ě překračovalo povolený limit pro provoz na pozemních komuni kacích  
(tj. 13 tun zatížení na jednu nápravu). Rovněž požadavek zadavatele na počet navijáků a ramen jeřábů 
při součtu jejich tažné síly činí takovou účinnost, jež by byla potřebná k současnému vyproštění šesti plně 
naložených nákladních souprav. Podatel se tedy domnívá, že většina ze zadavatelem minimálně 
požadované techniky není zcela přiměřená rozsahu veřejné zakázky.  

 
10. ad 4) Odstavení veškeré zásahové techniky na zásahovém stanovišti – tento požadavek zjevně vychází 

z představy zadavatele, že bude poskytovatel disponovat takovou technikou a provozními prostředky, aby 
byl schopen sám řešit nenadálé situace a zvládnout i takové případy jako je likvidace hromadných 
dopravních nehod. Podatel však stojí na p řesvědčení, že je takový požadavek velmi nehospodárný 
z hlediska (ne)využívání nákladn ě pořízené zásahové techniky, p řičemž ani sebev ětší rozsah 
neustále p řipravené techniky na zásahovém stanovišti nem ůže být s to zajistit bezproblémové 
vyřešení n ěkterých výjime čných, t ěžko p ředvídatelných havárií.    

 
11. ad 5) Požadavek středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou – tento požadavek nelze 

objektivn ě odůvodnit, zejména p ři absenci oboru studia, v rámci n ěhož m ělo být této kvalifika ční 
úrovn ě dosaženo.  

 
12. Podtrženo a sečteno, veškeré shora popsané požadavky, zejména pak ve spo jení s pom ěrně nízkou 

maximální nabídkovou cenou (viz čl. 10 zadávací dokumentace), činí tuto ve řejnou zakázku pro 
všechny potenciální dodavatele ekonomicky zcela ner entabilní, a proto nezajímavou  (vždyť jen 
pořízení požadované techniky s její výhradní alokací pouze na plnění v rámci této veřejné zakázky 
představuje náklad cca 70 mil. Kč). Právě uvedené musí platit i pro p ředem vytipované dodavatele, 
jimž byla tato ve řejná zakázka tzv. ušita na míru. Jedna v ěc je však samoz řejmě stanovení takto 
přísných požadavk ů a podmínek, zatímco realita jejich pln ění, resp. kontrola a vynucování pln ění 
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ze strany zadavatele m ůže být zcela odlišná. Zde by tedy jist ě bylo lze spat řovat následnou 
ekonomickou p řitažlivost takto získané ve řejné zakázky.   

 
13. Podatel má d ůvodné podez ření, že práv ě ve formálním nastavení fakticky nesplnitelných 

podmínek pro sout ěžní veřejnost ve spojení s vis-á-vis p ředem domluveným odlišným režimem 
v budoucnu reáln ě poskytovaného pln ění (ze strany p ředem vytipovaných „vít ězů sout ěže“) 
spo čívá pravá podstata jednání zadavatele, jenž tímto p ostupem ze sout ěže eliminoval všechny 
ostatní potenciální dodavatele. T ěm samoz řejmě nezbývá než vycházet z on ěch formáln ě 
zveřejněných, fakticky nesplnitelných podmínek, zatímco o p odmínkách pln ění v budoucnu reáln ě 
poskytovaného, resp. zadavatelem vyžadovaného se v tuto chvíli nedozví. 

 
14. Podatel je přesvědčen, že onu nesplnitelnost podmínek, resp. celkovou ekonomickou  nezajímavost 

veřejné zakázky lze jednak objektivn ě zanalyzovat  a dále bude vhodné oslovit ostatní potenciální 
dodavatele s žádostí o podání vysv ětlení , proč si navzdory vyzvednutí zadávací dokumentace 
nepodali do zadávacího řízení nabídku. Současně by se tito potenciální dodavatelé měli vyjádřit k tomu, 
zda byly podle jejich přesvědčení součástí zadávacích podmínek též požadavky zadavatele, které lze 
považovat za diskriminační. 

 
15. Podezření podatele koneckonc ů potvrzuje i samotný pr ůběh zadávacího řízení, kdy ve vztahu k 18 

dálničním úsekům, na které byla veřejná zakázka rozdělena, bylo podáno celkem 15 nabídek. Po 
vyřazení trojice zájemců pro nesplnění podmínek zůstalo nabídek pouze 12, a to vždy pouze jedna na 
každý z 12 dálničních úseků (ve vztahu ke zbylým šesti úsekům byla veřejná zakázka v příslušné části 
zrušena, neboť ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky). Oněch 12 úsek ů si pak mezi sebou 
rozd ělily pouze dv ě spole čnosti, a to spol. PRETOL HB s. r. o., resp. JEREX a .s. Ani na jedné z 18 
částí ve řejné zakázky tedy žádná sout ěž (ve smyslu p ředkládání nabídek výhodn ějšího pln ění 
potenciálních dodavatel ů oproti jejich konkurent ům) reáln ě neprob ěhla.  

 
 

III. 
Závěr 

 
16. Se zřetelem ke všem shora uvedeným skutečnostem podatel žádá, aby Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže veškeré okolnosti provázející shora označené zadávací řízení důkladně prověřil a v případě 
potvrzení pochybností o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se 
zákonem, zahájil z moci úřední správní řízení. 
 

17. O výsledku prověřování tohoto podnětu žádá být podatel informován. 
 

 
 
 

 
Za Kverulant.org o.p.s. 
Mgr. Adrián Čech, advokát v plné moci, 
i.s. Mgr. Daniel Schmied, na základě substituční plné moci 
 

(podepsáno elektronicky)  


