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  PODNĚT  

 

 

k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední 

 

 

J e d n o u 

 

 

 

I. 

 

Zadavatel zakázky Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Praha 2 – Nové město, Rašínovo nábřeží 390/4, PSČ 128 00, IČO: 69797111 (dále jen „ÚZSVM“), vedl v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku – „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní zajištění 
funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III. (dále jen „JŘBU – Provizorní ISMS III.“) podle 
ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
jednání s firmou IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO 
14890992 (dále jen „ IBM“). Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na poskytování služeb 
softwarového řešení k zajištění podpory pro agendu ÚZSVM. 

Způsob zadání veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl zadavatelem odůvodněn 
tak, že se nepodařilo včas uzavřít smlouvu s uchazečem vybraným v rámci otevřeného výběrového řízení na 
Provizorní ISMS a tím se zadavatel dostal do časové tísně. Ke dni 31. 12.2019 totiž byla ukončena smlouva 
s dosavadním dodavatelem, firmou IBM. Pokud by se nepovedlo včas uzavřít smlouvu na Provizorní ISMS, 
který by byl schopný nahradit dosavadní ISMS od 1. 1. 2020, byla by zásadním způsobem ovlivněna činnost 
ÚSZVM, který by v takovém případě nebyl žádným způsobem schopen zajistit procesy a úkoly plynoucí mu 
z platných právních předpisů.  

Průběh výběru vhodného uchazeče na veřejnou zakázku Provizorní ISMS byl následující: 

- Dne 15. 7. 2019 vyhlásil ÚSZVM jako zadavatel otevřené výběrové řízení k nadlimitní veřejné 
zakázce Provizorní ISMS1, jejímž účelem bylo zajistit a zabezpečit formou služby povinné agendy 
ÚZSVM v oblasti evidence a hospodaření s majetkem státu, právních jednání ÚSZVM a 
ekonomické agendy ÚSZVM bez modulu CRAB, a to po přechodné období od 1. 1. 2020 do 
nasazení Nového ISMS. V rámci tohoto otevřeného výběrového řízení byly podány dvě nabídky. 
Poté, co zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky, podal nevybraný uchazeč námitky 
proti rozhodnutí o výběru. Dne 10. 10. 2019 bylo Úřadem pro ochranu ochranu hospodářské 

                                            
1 Číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek je Z2019-019102, číslo zakázky v systému NEN je N006/19/V00019762, 

dostupné na https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-

79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-654808709-

79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-654808709-79123447  
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soutěže zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dne 30. 12. 2019 Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh, navrhovatel však podal rozklad, o něm bylo vedeno 
rozkladové řízení.  

- Již v průběhu otevřeného výběrového řízení, dokonce před podáním námitek proti rozhodnutí 
o výběru uchazeče, zahájil ÚZSVM jednací řízení bez uveřejnění. Vedl postupně tři jednání 
s oběma uchazeči, kteří se zúčastnili otevřeného výběrového řízení, tj. s firmou IBM a s firmou 
TESCO SW a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25892533. 
První jednání2, které bylo vedeno s firmou TESCO SW, zadavatel ukončil dne 20. 9. 2019, neboť 
neobdržel žádnou nabídku na uzavření smlouvy. Druhé jednání v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění bylo vedeno s firmou IBM a bylo ukončeno dne 15. 10. 2019, neboť ani tento uchazeč 
nepodal nabídku na uzavření smlouvy.  

- Poslední jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění bylo vedeno s oběma předešlými 
uchazeči. Pouze firma IBM podala nabídku na uzavření smlouvy, proto s ní byla dne 9. 12. 2019 
uzavřena Smlouva o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu, evidovaná u 
objednatele pod č. 195/2019. 

- V průběhu výběrových řízení na Provizorní ISMS bylo dne 7. 11. 2019 zveřejněno i otevřené 
výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Vytvoření, podpora a rozvoj nového 
Informačního systému majetku státu (Nový ISMS)3. 

 

Důkaz:  -  Oznámení o zadání zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2019 

 - Písemná zpráva zadavatele Veřejná zakázka: „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní 

zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu" ze dne 1. 11. 2019 

 -  Písemná zpráva zadavatele Veřejná zakázka: „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní 

zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu" ze dne 4. 11. 2019 

 - Písemná zpráva zadavatele Veřejná zakázka: „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní 

zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III" ze dne 24. 1. 2020 

 -  Oznámení o zadání zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne Vytvoření, 

podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS) ze dne 7. 11. 2019 

 

 

 

 

                                            
2 Jednací řízení bez uveřejnění má systémové číslo NEN N006/19/V00025764, dostupné na 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-

79123448/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-696377749-

79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-696377749-79123447/  
3 Ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod číslem Z2019-039514, systémové číslo v systému NEN je N006/19/V00032335, 

dostupné na https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-

79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-755939250-

79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-755939250-79123447  
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II. 

 

Osoba podávající podnět je obecně prospěšnou společností, přičemž jedním z jejích hlavních poslání 

je prosazovat veřejný zájem v oblasti hospodaření s veřejnými statky, a tedy prostřednictvím zákonných 

prostředků dbát na to, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno co možná nejhospodárnějším způsobem. 

Osoba podávající podnět má za to, že zadavatel při zadání veřejné zakázky s názvem „Jednací řízení 

bez uveřejnění – Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III.“ porušil zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť neprokázal, že byly splněny podmínky pro jednací 

řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 64 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

Jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek je výjimečným postupem, který vždy deformuje, resp. vylučuje hospodářskou soutěž o zakázku. I 

proto je zadavatel oprávněn použít tento postup výlučně za splnění zákonem taxativně stanovených 

podmínek.  

Současně nelze pominout, že zadávání veřejných zakázek spadá do oblasti práva harmonizované 

v rámci Evropské unie. Úprava zadávání veřejných zakázek v zákoně č. 134/2016 Sb. proto vychází 

z evropských právních předpisů, konkrétně ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o 

zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.  

Článek 50 preambule této směrnice mimo jiné uvádí: „S ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou 

soutěž by jednací řízení bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mělo být používáno pouze 

ve zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na případy, kdy buď uveřejnění není 

možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný zadavatel nemohl předvídat a které mu nelze 

přičítat, nebo pokud je od začátku jasné, že by uveřejnění nepřineslo větší hospodářskou soutěž nebo lepší 

výsledky zadávání veřejných zakázek, především v případech, kdy objektivně existuje pouze jeden 

hospodářský subjekt, který může veřejnou zakázku provést. To je případ uměleckých děl, u nichž totožnost 

umělce ze své podstaty určuje jedinečný charakter a hodnotu samotného uměleckého předmětu. Výjimečnost 

může vyplývat i z jiných skutečností, avšak k použití jednacího řízení bez uveřejnění může opravňovat jen 

situace objektivní výlučnosti, pokud situaci výlučnosti nevytvořil sám veřejný zadavatel s ohledem na budoucí 

zadávací řízení. Veřejný zadavatel, který využije této výjimky, by měl odůvodnit, proč nemá k dispozici 

rozumné alternativy nebo náhradní řešení, jako je například využití alternativních distribučních kanálů, a to 

i vně členského státu, v němž se veřejný zadavatel nachází, nebo zvážení funkčně srovnatelných stavebních 

prací, dodávek a služeb.“  

Také Soudní dvůr Evropské unie v řadě svých rozhodnutí4 dovodil, že podmínky pro možnost využít 

jednací řízení bez uveřejnění musí být vykládány restriktivně a že je to zadavatel, který nese důkazní 

břemeno ohledně splnění těchto podmínek. Totéž plyne z judikatury národních soudů; zmínit lze např. 

rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2013, č.j. 31 Af 54/2012–443 nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 28. 3. 2013, č.j. 2 As 292/2017–34.  

                                            
4 Zcela zřetelně se takto SDEU vyslovil v rozhodnutí C-199/85, Komise v Itálie, [1987] ECR 1039, dále také v C-385/02, Komise 

vs Itálie, kde soudní dvůr mimo jiné nepřisvědčil krajní naléhavosti rizika povodní, které bylo známo řadu let, nebo v C-394/02, 

Komise vs. Řecko, kde soud neuznal nezbytnost vykonat dotčené práce ve lhůtách stanovených příslušným orgánem pro 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí za krajní naléhavost vyplývající z události, kterou zadavatelé nemohli předvídat. 
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ÚZSVM se jako zadavatel veřejné zakázky odvolává na ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto ustanovení: „Zadavatel může použít jednací řízení bez 

uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl 

předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s 

uveřejněním.“ 

Osoba podávající podnět má za to, že zadavatel se nemůže odkazovat na podání námitek jedním 

z uchazečů v rámci otevřeného výběrového řízení na Provizorní ISMS jako na krajně naléhavou okolnost, 

kterou zadavatel nemohl předvídat a pro kterou nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, neboť je zcela 

jednoznačné, že tato okolnost je naprosto předvídatelná a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek přímo umožněna. Opírá se přitom mimo jiné i o rozhodnutí SDEU C-138/94, Komise vs Německo. 

V tomto rozhodnutí soudní dvůr uvedl, že možnost, že správní orgán (jehož rozhodnutím byl projekt 

podmíněn), vznese námitku je předvídatelná. Obdobně zadavatel již při přípravě otevřeného výběrového 

řízení musel počítat i s tím, že některý z uchazečů využije zákonných opravných prostředků a vznese námitku 

proti průběhu řízení. Pokud zadavatel zveřejnil otevřené výběrové řízení na Provizorní ISMS necelý půlrok 

před nutným spuštěním systému, pak časovou tíseň sám způsobil a nemůže ji použít jako argument 

ospravedlňující jednací řízení bez uveřejnění. Ostatně, že s možností podání námitek zadavatel počítal, je 

zřejmé již z odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění v rámci písemných zpráv zadavatele ze dne 1. 11. 

2019 (jednání s firmo TESCO SW) a ze dne 4. 11. 2019 (jednání s firmou IBM), kde otevřeně přiznává, že 

jednací řízení bez uveřejnění zahájil před podáním námitek proti výběru uchazeče v otevřeném výběrovém 

řízení, v době běhu lhůty pro jejich podání, s vědomím, že v případě, že by  námitky nebyly podány, jednací 

řízení bez uveřejnění bude zrušeno. 

Osobě podávající podnět je přitom známo, že již v dubnu 2018 si byl zadavatel vědom nutnosti 

nahradit dosavadní smlouvy s dodavatelem ISMS, firmou IBM, a vysoutěžit nového dodavatele. Dosavadní 

smlouvy na zajištění a zabezpečení povinné agendy ÚZSVM v oblasti evidence a hospodaření s majetkem 

státu, právních jednání ÚSZVM a ekonomické agendy ÚSZVM totiž vykazovaly známky jevu vendor lock-in. 

To vyplynulo z analýzy, kterou si ÚZSVM nechal zpracovat a jejíž finální verzi obdržel v dubnu 20185. Tato 

analýza mimo jiné doporučila vypsat otevřené výběrové řízení na zcela nový ISMS. S ohledem na obvyklou 

délku výběrových řízení na obdobné veřejné zakázky pak také doporučila do doby vysoutěžení a spuštění 

nového ISMS zadat soutěž na provizorní ISMS. Přesto k zadání otevřených výběrových řízení na Provizorní 

ISMS i nový ISMS došlo až v druhé polovině roku 2019, kdy bylo více než zřejmé, že se nepodaří vysoutěžit a 

uzavřít smlouvu s novým dodavatelem včas, tj. tak, aby alespoň provizorní systém mohl začít fungovat od 1.  

1. 2020.   

Důkaz:  - Písemná zpráva zadavatele Veřejná zakázka: „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní 

zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu" ze dne 1. 11. 2019 

 -  Písemná zpráva zadavatele Veřejná zakázka: „Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní 

zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu" ze dne 4. 11. 2019 

 - Analyza Deloitte – Studie řešení ISMS po roce 2019  

 

 

                                            
5 Kompletní studie je dostupná např. zde docplayer.cz/105145909-Studie-reseni-isms-po-roce-2019-statni-pokladna-centrum-

sdilenych-sluzeb-duben-2018-finalni-verze.html   
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III. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že v rámci jednacího řízení bez uveřejnění nelze z povahy věci o diskriminaci 
uvažovat, neboť jednání je zpravidla vedeno pouze s jedním dodavatelem, není tomu tak. Jak přesvědčivě 
vyložil Krajský soud v Brně v již zmíněném rozsudku 31 Af 54/2012–443, „…ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách se uplatní pro všechny typy zadávacích řízení. … Neoprávněné využití 
jednacího řízení bez uveřejnění je typickým případem porušení zásady nediskriminace – dochází totiž de 
facto k diskriminaci všech dodavatelů, kteří nebyli k jednání vyzváni, a právě v důsledku neoprávněnosti 
použití jednacího řízení bez uveřejnění je jim znemožněna účast v zadávacím řízení (při takovém 
neoprávněném užití jednacího řízení bez uveřejnění je možné uvažovat nikoliv o porušení pouze této zásady, 
ale kumulativně o porušení zásady transparentnosti a rovného zacházení).“ 

S ohledem na tento specifický charakter jednacího řízení bez uveřejnění, jehož použití je třeba vnímat 
jako jednu z výjimek z jinak povinného použití „otevřenějších“ zadávacích řízení, správní soudy ve své 
rozhodovací praxi (s oporou v judikatuře Soudního dvora Evropské unie – viz např. rozsudek ze dne 14. 9. 
2004 ve věci C-385/02, Komise proti Itálii, nebo rozsudek ze dne 17. 11. 1993 ve věci C-71/92, Komise proti 
Španělsku) dovozují požadavek restriktivního výkladu podmínek pro jeho možné použití v praxi, přičemž 
důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících aplikaci výjimky nese ten, kdo 
se jich dovolává (tj. zadavatel). (srov. např. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 23/2012-
102, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2016, č. j. 30 Af 22/2014-28). Tento závěr vyplývá 
i z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 43/2012-54, v němž je mimo jiné uvedeno, že 
„jednací řízení bez uveřejnění lze využít, pokud jsou důvody pro jeho použití objektivní, tedy nezávislé na vůli 
zadavatele. Není sporu o tom, že pokud by se zadavatel svým vlastním zaviněným postupem dostal do 
situace, kdy musel přidělit zakázku pouze jedné určité společnosti, porušil by tím zákon o veřejných 
zakázkách. Zadavatel se tak nemůže dovolávat existence pouhého jediného dodavatele (právně nebo 
fakticky) schopného realizovat předmět veřejné zakázky, pakliže sám tento „stav exkluzivity“ vytvořil, a to 
navíc teprve ve chvíli, kdy již není možné nastalou situaci dostupnými právními prostředky změnit.“ 
 

V daném případě nebyly splněny podmínky pro vedení jednacího řízení bez uveřejnění, neboť 
zadavatel svým přístupem fakticky vytvořil časovou tíseň, jíž pak argumentoval ve prospěch jednacího řízení 
bez uveřejnění. Navíc, tato časová tíseň byla dle osoby podávající podnět takového charakteru, že prakticky 
žádný jiný dodavatel kromě stávajícího (tj. firmy IBM), se v pouhých 5 měsících nemohl seznámit se 
způsobem výstavby a fungování dosavadního ISMS a navrhnout systém Provizorního ISMS, který by byl 
funkční od 1. 1. 2020.  Došlo tím k nerovnému zvýhodnění stávajícího dodavatele a k porušení ustanovení 
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (a fakticky také k prodloužení nezákonného 
vendor lock-in stavu). 

 

 

IV. 

 Dále dodáváme, že zadavatel porušil ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, tedy povinnost dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Zásada transparentnosti byla porušena tím, že nebyl osloven širší okruh dodavatelů, podmínky 

zadávací dokumentace nebyly transparentní a zadavatel řádně a transparentně neodůvodnil omezení 

zadávacího řízení a uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu, evidovaná 

u objednatele pod č. 195/2019 prostřednictvím jednací řízení bez uveřejnění. Zásada rovného zacházení byla 

porušena tím, že zadavatel bez zvláštního a řádného důvodu zvýhodnil jednoho dodavatele na úkor 

dodavatelů ostatních. Rovněž došlo, jak již bylo vyloženo shora, ze strany zadavatele k porušení zásady 
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zákazu diskriminace, když zadavatel omezil, resp. prakticky vyloučil účast v zadávacím řízením jiným 

dodavatelům než společnosti IBM. 

Lze tedy dospět k závěru, že nesprávným stanovením zadávacích podmínek došlo ke 

kumulativnímu porušení všech zásad stanovených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

 

 V. 

 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže zahájil správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední. 

 

 

 

V Praze dne 15.7.2020 

 

 

 

 

  ___________________________ 

  Ing. Vojtěch Razima 

  ředitel společnosti 

  Kverulant.org o.p.s. 
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