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V Praze dne 6. listopadu 2018 

          

   

 

Oznamovatel:  Kverulant.org o.p.s. 

IČ: 28925165, se sídlem: Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200 

zastoupený Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem 

 

 

  

Vyjádření oznamovatele k chystanému odložení trestní věci ze strany policejního 

orgánu;  

 

Žádost oznamovatele o přezkoumání postupu policejního orgánu dle ust. § 157a 

odst. 1 tr.ř.  

 

 

 

 

 

1. Vyrozuměním policejního orgánu ze dne 14.9.2018 byl oznamovatel informován o tom, že výsledkem rok 

a půl trvajícího prověřování skutečností uvedených v trestním oznámení je pro policii zásadní zjištění: 

„… že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mezitím obnovil řízení o podaném odporu proti 

zmíněnému rozhodnutí ze dne 22.11.2016 a znovu o něm rozhodl až dne 14.11.2017. Tím došlo 

k posunutí data nabytí právní moci zákazu plnění ze smlouvy se společností DEZEDATA GROUP spol. 

s r.o. na 15.11.2017, případná plnění, uskutečněná před tímto datem, tedy nejsou porušením 

pravomocného rozhodnutí.“ 

2. Výhradně z těchto důvodů policejní orgán v závěru tohoto vyrozumění avizoval svůj záměr trestní věc 

v nejbližší době odložit. 

3. Podle přesvědčení oznamovatele nelze takto prezentované důvody chystaného odložení této trestní věci 

interpretovat jinak, než že by se podezřelí úřednicí MMR mohli dopustit porušení zákazu plnění 

předmětné smlouvy až po datu 15.11.2017, neboť předtím tento zákaz neměl právní účinky (nebyl 
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v právní moci). A jelikož k plnění předmětné smlouvy nedošlo ani po tomto datu – zde oznamovatel 

předpokládá, že si policejní orgán musel takovou skutečnost rovněž ověřit, jinak by celá argumentace 

posunem okamžiku nabytí právní moci k datu 15.11.2017 postrádala jakýkoli smysl – nemohli se úředníci 

MMR podezřelého jednání dopustit (ani po tomto datu). 

4. S těmito závěry oznamovatel nesouhlasí, a to především z následujících důvodů. 

5. Předně policejní orgán v předmětném vyrozumění nesprávně používá termíny „odpor“ a „obnova řízení“, 

což samo o sobě vyvolává důvodné pochybnosti ohledně jeho znalosti příslušných procesních předpisů, 

především pak co se týká právních účinků dotčeného rozhodnutí ÚOHS. 

6. Jak uvedl oznamovatel již ve svém trestním oznámení výrok V. prvostupňového rozhodnutí ÚOHS, 

kterým byl zadavateli (MMR) uložen předmětný zákaz plnění smlouvy, napadl zadavatel rozkladem (dne 

13.12.2016), který však byl rozhodnutím předsedy ÚOHS, č. j. ÚOHS-R0304/2016/VZ-

04117/2017/321/Edo ze dne 8. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2017, jako opožděný zcela 

zamítnut. V tomto rozhodnutí zároveň předseda ÚOHS účastníkům řízení sdělil, že po provedeném 

předběžném posouzení věci z moci úřední nedošel k závěru, že lze mít důvodně za to, že napadené 

rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, pročež nebyl dán prostor pro zahájení 

přezkumného řízení, v němž by bylo možné postupem podle § 94 a násl. správního řádu. 

7. S definitivními účinky nejpozději ke dni 9.2.2017 se tedy MMR, včetně všech jeho úředníků jinak 

oprávněných ve věci plnění takto zakázané smlouvy, dozvědělo, že byl jeho rozklad podán opožděně – 

pročež vůči MMR nemohl vyvolat odkladný účinek (co se týká vykonatelnosti uloženého zákazu) s tím, že 

ve smyslu ust. § 140 odst. 7 správního řádu nabyl tento výrok (o zákazu plnění smlouvy) vůči MMR 

samostatně právní moci (viz princip tzv. dělené právní moci).  

8. Nadto se MMR ve stejný okamžik z uvedeného rozhodnutí předsedy ÚOHS dozvědělo, že ani pokud by 

MMR podalo svůj rozklad ve lhůtě k tomu zákonem stanovené, velmi pravděpodobně by mu vyhověno 

nebylo. Po předběžném posouzení věci (učiněném po podání rozkladu MMR z úřední povinnosti) totiž 

předseda ÚOHS nedospěl k závěru, že by bylo napadené rozhodnutí vydáno v rozporu s právními 

předpisy.  

9. Toto vše předseda ÚOHS formálně sdělil též vybranému uchazeči, který v mezidobí sám proti výroku V. 

prvostupňového rozhodnutí brojil vlastním rozkladem (tedy nikoli odporem, jak nesprávně uvádí policejní 

orgán). Ani tento vybraný uchazeč, coby druhý z účastníků zakázané smlouvy, tedy nejpozději k 9.2.2017 

nemohl být v dobré víře v to, že by vůči  němu MMR bylo oprávněno po tomto datu nadále plnit, resp. 

plnění tohoto vybraného uchazeče přijímat. I on se totiž z tohoto rozhodnutí (o zamítnutí rozkladu MMR 

pro jeho opožděnost), resp. z jeho odůvodnění musel dozvědět, že uložený zákaz plnění smlouvy nabyl 

vůči MMR veškerých právních účinků (tedy že MMR není oprávněno předmětnou smlouvu plnit, ani podle 

ní poskytnuté plnění přijímat) a nadto též skutečnost, že tento zákaz nebyl uložen v rozporu s právními 

předpisy (po předběžném posouzení věci ze strany předsedy ÚOHS). 

10. Vzhledem k objektu veřejnoprávně uloženého zákazu – jímž je plnění dvoustranné smlouvy (obsahující 

synalagmatické závazky obou smluvních stran) – je tento zákaz, byť nabyl právních účinků pouze vůči 

jedné z nich (MMR), fakticky účinný vůči oběma. Bez ohledu na rozklad a s ním spojený odkladný účinek 

napadeného rozhodnutí (toliko ovšem vůči vybranému uchazeči) totiž zákaz plnění předmětné smlouvy 

v plném rozsahu dopadl na MMR, a to nejpozději ke dni 9.2.2017, spíše však již marným uplynutím 

zákonné lhůty k podání rozkladu ze strany MMR. Výsledkem rozkladu podaného vybraným uchazečem 

tak mohlo být „pouze“ zrušení uloženého zákazu, pokud by mu předseda ÚOHS vyhověl (což se však 

v realitě nestalo), rozhodně však nikoli pozastavení jeho účinků, a to přinejmenším vůči MMR. 

11. Oznamovatel ke všem shora uvedeným argumentům doplňuje, že ať už bylo důvodem opožděnosti 

rozkladu MMR cokoli, z formálního hlediska je nutno tuto nečinnost ze strany MMR považovat za 

akceptaci uloženého zákazu s tím, že MMR rozhodně nemohl spoléhat na to, že by se za jeho práva na 

pokračování v plnění zakázané smlouvy mohl být vybraný uchazeč, resp. že jeho případná aktivita mohla 

na účincích uloženého zákazu (vůči MMR) čehokoli změnit. 



12. Oznamovatel závěrem konstatuje, že smysl a účel uloženého zákazu jednoznačně spočívá ve snaze co 

nejdříve a co nejefektivněji zabránit nežádoucím následkům v podobě plnění či dokonce splnění 

posuzované smlouvy, pokud bylo její uzavření shledáno jako rozporné s objektivním právem. 

13. Oznamovatel tedy žádá prověřit postup policejního orgánu směřující k odložení této trestní věci, a to 

s přihlédnutím ke shora uvedené argumentace.  

 
14. O způsobu a výsledku vyřízení požadované prověrky oznamovatel žádá být ze strany prověřujících 

orgánů bezodkladně vyrozuměn.  

.  
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