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Část I. Úvod 

Dne 11. 3. 2016 Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 12, 110 15 Praha (dále jen „Zadavatel“), zveřejnila ve Věstníku veřejných zakázek 

předběžné oznámení veřejné zakázky „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“ 

(dále jen „Zadávací řízení“ nebo „Veřejná zakázka“) spolu se zveřejněním úmyslu tuto zadat 

v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“). 

Vláda ČR dne 11. 7. 2016 usnesením č. 640 souhlasila s odůvodněním předmětné významné veřejné 

zakázky dle § 156 odst. 3 ZVZ a uložila ministru dopravy zahájit zadávací řízení na předmětnou 

veřejnou zakázku, tedy zahájit JŘBU.   

Zadavatel pro jednání Vlády ČR odůvodnil použití JŘBU pro předmětnou veřejnou zakázku odkazem 

na údajné naplnění podmínek § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Použití JŘBU zadavatel odůvodnil tím, že se 

mu „nepodařilo se stávajícím dodavatelem služeb dosáhnout v čase ještě relevantním pro realizaci 

užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta kýžené dohody o 

součinnosti, čímž nebyly vytvořeny základní předpoklady pro realizaci zadávacího řízení na provoz 

stávajícího Systému elektronického mýta. Lze nyní konstatovat, že zejména z technických důvodů je 

provoz stávajícího systému nepředatelný jakémukoliv jinému subjektu, než kterým je stávající 

dodavatel služeb. Ministerstvo dopravy již má zpracovánu zadávací dokumentaci pro užší zadávací 

řízení na provoz stávajícího systému, avšak bez uzavřené dohody o součinnosti je nevyužitelná. 

Nerealizace této veřejné zakázky by znamenala nemožnost výběru mýtného pro období po 

31. prosinci 2016, zadavatel by tak porušil své povinnosti stanovené zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.1“  

Podle Zadavatele je tříleté provozování Systému elektronického mýta nezbytné pro:  

a) „přípravu a realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera, jehož stěžejní úlohou bude 

příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025, příprava a podpora v zadávacím řízení na dodavatele 

nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, odborný 

dohled nad realizací dodávky nového Systému elektronického mýta a odborný dohled nad pilotním 

provozem nového Systému elektronického mýta;  

b) přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a 

poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;  

c) dodávku nového Systému elektronického mýta;  

                                                           
1
 Viz materiál ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA PO ROCE 2016  
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d) pilotní provoz nového Systému elektronického mýta.2“  

Zadavatel podle svého názoru vynaložil maximální úsilí pro vytvoření právních a technických 

předpokladů pro úspěšnou realizaci otevřeného či užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího 

Systému elektronického mýta. Zadavatel se odvolává na použití JŘBU z toho důvodu, že veřejná 

zakázka může být splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. Zadavatel podle svého 

názoru zvažoval další alternativy výběru mýta, nicméně ani jedna z nich podle jeho názoru nebyla 

použitelná, a to zejména s ohledem na časové nároky a ekonomická hlediska variant (kupony, výběr 

vlastními silami či nevybírání mýtného).  

Zadavatel k použití JŘBU současně odkazuje na jím zpracované znalecké posudky, ze kterých 

vyvozuje závěry, že není možné, aby předmět plnění veřejné zakázky, jejíž podstatou je zajištění 

provozu stávajícího Systému elektronického mýta od 1. 1. 2017, realizoval i kterýkoli jiný odborně 

způsobilý dodavatel, než je Konsorcium společností Kapsch, tedy zřejmě společnost Kapsch 

TrafficCom AG, KAPSCH TELECOM spol. s r.o., Kapsch BusinessCom AG, Kapsch CarrierCOM AG, 

Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o., Kapsch Telematic Services spol. s r.o. a 

společností PVT, a.s. (dále společně i jen „Kapsch"). 

Společnost Skytoll CZ s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, 

společnost vedená u Městského soudu v Praze, vložka č. C 230301, IČO: 03344584 (dále jen 

„Navrhovatel“), vědoma si povinnosti Zadavatele postupovat při JŘBU v souladu s § 34 odst. 1 ZVZ, 

tedy zahájit zadávací řízení odesláním písemné výzvy k jednání v JŘBU, podávala v průběhu měsíce 

srpna opakovaně námitky proti veškerým krokům Zadavatele směřujícím k uzavření smlouvy, vedena 

snahou zajistit doručení námitek Zadavateli v průběhu takto formálně zahájeného zadávacího řízení, 

když z povahy věci Navrhovatel neměl a ani nemohl mít k dispozici konkrétní informace ohledně data 

zahájení zadávacího řízení. Na žádnou z těchto námitek Zadavatel nikterak nereagoval. 

Navrhovatel dne 29. 8. 2016 z informací z medií3 zjistil, že Zadavatel uzavřel dne 28. 8. 2016 smlouvu 

na veřejnou zakázku s dodavatelem Kapsch (dále jen „Smlouva“). 

Vzhledem k tomu, že má Navrhovatel za to, že se Zadavatel v postupu směřujícímu k uzavření 

předmětné Smlouvy a samotným jejím uzavřením opakovaně dopustil porušení ZVZ, a to hned 

několika ustanovení ZVZ, čímž se současně dopustil několika správních deliktů, podává Navrhovatel 

v souladu s § 114 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ tento 

                                                           
2 Viz „Odůvodnění veřejné zakázky s názvem Zajištění provozu systému elektronického mýta 

po roce 2016“ 
3
 např. http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-uzavrelo-dodatek-ke-smlouve-s-kapschem-za-5-27-mld-

p6g-/eko-doprava.aspx?c=A160829_085140_eko-doprava_nio 

http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-uzavrelo-dodatek-ke-smlouve-s-kapschem-za-5-27-mld-p6g-/eko-doprava.aspx?c=A160829_085140_eko-doprava_nio
http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-uzavrelo-dodatek-ke-smlouve-s-kapschem-za-5-27-mld-p6g-/eko-doprava.aspx?c=A160829_085140_eko-doprava_nio
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návrh na uložení zákazu plnění Smlouvy. 

Část II. K důvodům návrhu přehledně 

Navrhovatel spatřuje důvody nezákonnosti postupu zadavatele, a tedy důvody pro uložení zákazu 

plnění smlouvy, v těchto okolnostech: 

a) nejsou splněny zákonné důvody pro užití JŘBU, neboť 

i. existuje minimálně jeden další dodavatel schopný realizovat předmět plnění, a to 

Navrhovatel, 

ii. závěry znaleckých posudků jsou skutkově a právně irelevantní, protože jsou odvozeny od 

otázky Zadavatele, která však byla položena účelově tendenčně a zavádějícím způsobem, a 

tedy vadně, 

iii. Zadavatel své tvrzené důvody pro použití JŘBU způsobil sám,  

iv. řešení společnosti Kapsch je nákladnější, a tedy Zadavatel nedosáhl finanční úspory 

v. Navrhovatel je ve své nabídce v plném souladu s technickým znaleckým posouzením, když 

svým řešením nabízí nahradit ty části systému, které znalec označil za provozovatelné pouze 

společností Kapsch. Nabídka Navrhovatele je tak jasný důkaz technické schopnosti a 

relevantnosti Navrhovatele jako možného dodavatele. 

b) Zadavatel porušil zákaz uzavřít smlouvu v tzv. blokační lhůtě, a to 

i. ať již v blokační lhůtě, která byla založena námitkami podanými Navrhovatelem proti všem 

úkonům Zadavatele směřujícím k zadání veřejné zakázky v JŘBU a které Zadavatel zcela 

ignoroval, nebo 

ii. v blokační lhůtě, která počala běžet po rozhodnutí o výběru a ve které bylo možno podat 

námitky proti rozhodnutí o výběru, když tuto lhůtu je Zadavatel povinen respektovat i 

v případě JŘBU s jediným dodavatelem. 

c) Zadavatel hrubě porušil zákonná pravidla pro vedení JŘBU, když vedl jednací řízení s jediným 

uchazečem Kapsch 

i. aniž by toto JŘBU zahájil zákonným způsobem cestou zaslání písemné výzvy splňující 

zákonné náležitosti a toto uveřejnil, 
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ii. aniž by před zahájením tohoto JŘBU jakožto významné veřejné zakázky opatřil souhlas 

Vlády ČR, když tento souhlas byl vládou poskytnut až dodatečně, což nemůže zhojit 

nezákonnost postupu Zadavatele, a současně 

iii. Zadavatel úmyslně uvedl v omyl ÚOHS, když v souvislosti s prošetřováním podnětu tvrdil 

ÚOHS v první polovině srpna 2016, že toto JŘBU dosud nebylo zahájeno, následkem čehož 

ÚOHS podnět odložil a správní řízení nezahájil. 

d) Zadavatel hrubě narušil/omezil hospodářskou soutěž na daném segmentu trhu, když zcela 

ignoroval transparentně podanou nabídku dodavatele, který mohl poskytnout předmět plnění 

veřejné zakázky s finanční úsporou cca 1 miliarda (!) Kč, 

e) Zadavatel účelově při zadávání veřejné zakázky postupoval způsobem, který odporuje 

obvyklým zvyklostem a pravděpodobně porušuje i interní pravidla zadavatele, když k zadávání 

veřejné zakázky přistoupil o víkendu, to vše s úmyslem maximálním způsobem omezit procesní 

práva Navrhovatele jako potenciálního stěžovatele.     

Část III. Nesplnění zákonných podmínek pro JŘBU 

Existence druhého možného dodavatele 

Podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ „zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednací řízení 

bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých 

důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního 

předpisu pouze určitým dodavatelem.“ 

Specifikem tohoto důvodu pro použití JŘBU je, že veřejná zakázka může být buď splněna pouze 

jediným dodavatelem disponujícím určitými vlastnostmi, kterými nedisponuje žádný jiný 

dodavatel (musí tedy být dána prokazatelná objektivní nemožnost ostatních dodavatelů 

poskytnout zadavateli jím požadované plnění), anebo veřejná zakázka sice může být splněna 

také jiným než původním dodavatelem, nicméně by toto plnění přineslo zadavateli nepoměrně 

vyšší finanční náklady, než kdyby bylo plněno dodavatelem původním. Zde se tedy jedná o 

vyjádření tzv. zásady hospodárnosti. 

Pokud tedy na trhu existuje i jiný dodavatel, který je schopen plnit předmět veřejné zakázky, 

přičemž realizace veřejné zakázky tímto jiným dodavatelem není nepoměrně finančně náročnější, 

případně je dokonce levnější, podmínka použití JŘBU naplněna není a zadavatel není oprávněn 

tento druh zadávacího řízení použít. 
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Navrhovatel, resp. konsorcium Navrhovatele, již v březnu 2016 zaslal Zadavateli Nabídku na 

zabezpečení komplexního návrhu řešení elektronického výběru mýta v ČR po roce 2016 (dále jen 

„Nabídka“). Nabídka obsahovala podrobný technický a procesní popis řešení nabízeného 

Navrhovatelem, popis poskytované služby a garanci požadované kvality a rozsahu poskytování 

služby. Navrhovatel současně prohlásil a doložil, že nepožaduje žádnou součinnost dosavadního 

dodavatele (Kapsch) v rámci jím předkládaného řešení a v žádném okamžiku po dni 1. 1.2017 nebude 

nutné provozovat současně dva systémy a vynakládat prostředky na odměnu dvěma 

provozovatelům. Stejně tak se Navrhovatel zavázal, že v rámci poskytování služby podle jeho Nabídky 

využije stávající mikrovlnou technologii a komponenty (včetně palubních jednotek), které jsou ve 

vlastnictví České republiky. Navrhovatel dále ve své nabídce garantoval, že k zajištění řádného a 

plynulého zahájení poskytování služby potřebuje maximálně 3 měsíce od podpisu smlouvy.   

Zkušenost Navrhovatele a tedy nezpochybnitelná reálnost a serióznost Nabídky pak byla doložena 

jeho působením při elektronickém výběru mýta v jiných státech Evropské unie. Lze zmínit 

Elektronický systém výběru mýtného/Elektronický mýtný systém implementovaný v Slovenské 

republice, který představuje řešení, založené na satelitní technologii GNSS (Global Navigation 

Satellite System), spojující přednosti systému GPS/Galileo/GLONASS pro určování polohy, mikrovlnné 

(DSRC) technologie na komunikaci na krátké vzdálenosti a mobilní (GSM/GPRS) technologie pro 

komunikaci v rámci mobilních sítí, které Navrhovatel v současnosti provozuje na rozšířené silniční síti, 

složené z vymezených úseků pozemních komunikací, tj. dálnic, rychlostních silnic a silnic I., II. a III. 

třídy, v celkové délce 17 802 kilometrů. Za výše uvedené rozšíření Elektronického mýtného systému, 

v jehož rámci byla za rekordní tři měsíce rozšířená existující síť vymezených úseků silnic/zpoplatněna 

síť silniční infrastruktury Slovenské republiky více než sedminásobně, získal Navrhovatel za 

mimořádný příspěvek k rozvoji silniční dopravy globální ocenění od mezinárodní silniční federace 

International Road Federation, tzv. Global Road Achievement Award, udělované každoročně 

institucím přinášejícím inovativní projekty v oblasti výstavby a údržby silniční a dálniční sítě.  

Na základě výše uvedeného a především na základě Nabídky doručené Zadavateli v březnu 2016 lze 

tedy jednoznačně dovodit, že na relevantním trhu existuje mimo stávajícího dodavatele Kapsch 

minimálně jeden další dodavatel, který je reálně schopen plnit předmět veřejné zakázky a uspokojit 

potřebu zadavatele, tedy provozovat mýtný systém po datu 1. 1. 2017. 

Elementární podmínka použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, tedy neexistence druhého 

možného dodavatele, tedy není v daném případě naplněna. 

Dle konstantní judikatury je nutné důvody pro použití JŘBU vykládat vždy restriktivně, neboť tento 

druh zadávacího řízení de facto vylučuje hospodářskou soutěž, a důvody použití JŘBU musí být 
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objektivní a nezávislé na vůli zadavatele. K tomu lze citovat stěžejní rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 11. 1. 2013, č. j. 5 Afs 42/2012 – 53, kde je mj. 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.“ 

K tendenční a zavádějícím způsobem položené otázce na znalce 

Jak je již výše uvedeno, zadavatel při odůvodnění použití JŘBU odkazuje na jím zadané znalecké 

posudky, konkrétně pak na znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, ze 

dne 15. 4. 2016 č. 896/12/2016, vypracovaný znalcem Ing. Jiřím Bergerem (dále jen „Znalecký 

posudek“). Tento Znalecký posudek jako závěr konstatuje, že „je z technického hlediska nemožné, 

aby stávající systém převzal a provozoval jiný, než stávající dodavatel.“  

Co se týče závěru Znaleckého posudku, Navrhovatel v obecné rovině uvádí, že tento reagoval na 

otázky zadavatele, zda je technicky možné, aby předmět plnění připravované veřejné zakázky 

„Provoz mýtného systému od 1. 1. 2017“ s uvažovaným jediným uchazečem, jímž je konsorcium 

Kapsch, realizoval i kterýkoliv jiný odborně způsobilý dodavatel. Znalec tedy odpovídal na otázku, zda 

je jiný dodavatel (odlišný od společnosti Kapsch) schopen provozovat stávající systém společnosti 

Kapsch. Takto položená otázka je však tendenční a značně zavádějící a již zadání znaleckého 

posudku je tedy nesprávné.  

Zadavatel při formulaci dotazu na znalce úmyslně pochybil, když tento dotaz účelově spojil 

výhradně s provozováním dosavadního řešení konsorcia Kapsch. Navrhovatel musí konstatovat, že 

pro řádné zajištění potřeby zadavatele měla být posouzena otázka, zda existuje dodavatel, který je 

schopen provozovat systém elektronického mýtného, tedy zda je schopen uspokojit potřebu 

zadavatele spočívající ve výběru mýtného od 1. 1. 2017, a to lhostejno jakým způsobem. Položená 

otázka totiž vedla znalce k posouzení toho, zda jiný subjekt (odlišný od společnosti Kapsch) je 

schopen převzetí kompletní stávající systém Kapsch, čemuž odpovídá samotný obsah Znaleckého 

posudku a problematika, kterou znalec v posudku hodnotil. A s tímto objektem posouzení pak 

logicky souvisí i výše citovaná formulace závěru Znaleckého posudku. 

Je nepřípustné, aby posouzení podmínek použití JŘBU, tedy posouzení existence více způsobilých 

dodavatelů, bylo bezdůvodně vázáno výlučně na provoz kompletního stávajícího systému, jehož 

provozování mělo být dle smluvních závazků (před podpisem Smlouvy v srpnu 2016) k datu 



8 

 

31. 12. 2016 ukončeno, a to namísto toho, aby byly posouzeny podmínky použití JŘBU ve vztahu 

k realizaci takového předmětu veřejné zakázky, který uspokojí konkrétní potřeby Zadavatele, tedy 

potřebu provozování mýtného systému bez nutnosti převodu kompletního stávajícího systému na 

jiného dodavatele, resp. s možností převodu za stávajících podmínek převoditelných částí systému 

bez nutnosti měnit smluvní vztah s dodavatelem Kapsch. Již samotnou formulací své otázky 

Zadavatel předurčil závěr Znaleckého posudku, neboť ten se věnoval převedení kompletního 

systému na jiný subjekt. Takový znalecký posudek ale z pohledu posouzení naplnění podmínek 

použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nemá žádnou relevanci, neboť neexistují žádné 

objektivní důvody pro to, aby požadovaný předmět plnění Veřejné zakázky musel spočívat 

v převzetí kompletního stávajícího mýtného systému.  

Navrhovatel pak pouze připomíná, že nejlepším důkazem vadnosti položené otázky na znalce, a tedy 

důkazem irelevance závěrů takto vypracovaného Znaleckého posudku, je právě Nabídka 

Navrhovatele, která jasně dokládá, že existuje minimálně jeden další subjekt schopný naplnit 

potřeby zadavatele.  

Tvrzené důvody JŘBU navíc způsobil sám zadavatel 

Jakkoli je tedy zřejmé, že závěry Znaleckého posudku jsou irelevantní vzhledem k otázce znalce, která 

byla položena vadně a zavádějícím způsobem, přesto musí Navrhovatel připomenout, že i pokud by 

takto vypracovaný Znalecký posudek byl shledán jako relevantní, pak platí, že zde uvedený důvod 

údajné technické jedinečnosti společnosti Kapsch nemůže být důvodem pro JŘBU, protože jej 

způsobil sám zadavatel.   

V bodě 2.1 Znaleckého posudku je uvedeno, že „jako klíčový se v tomto případě jeví fakt, že na 

ukončení stávající smlouvy, tedy k 31. 12. 2016, neexistuje popis procesu, který by umožnil České 

republice, nebo jí pověřenému dodavateli, avšak jinému než je stávající provozovatel, převzít celý 

systém tak, aniž by došlo k významnému přerušení výběru mýta. Za významné přerušení výběru mýta 

pro tento případ považuji období v řádu několika týdnů až měsíců. Z tohoto důvodu jsem posuzoval 

kromě vlastního mýtného systému a s ním souvisejících technických podmínek i proces předání 

mýtného systému jinému subjektu.“ 

V bodu 3 Znaleckého posudku je pak formulován závěr, že „hlavní důvody, proč není možné, aby 

stávající systém převzal a provozoval jiný, než stávající provozovatel jsou nemožnost získat ucelenou 

dokumentaci s dostatečným předstihem, aby nedošlo k přerušení výběru mýta po 1. 1. 2017 a 

provázanost centrálního systému s platebním řešením s nemožností převzít nebo nahradit jednu 

z těchto součástí bez přímé součinnosti dodavatele té druhé. Současní dodavatelé, tedy Kapsch za 

centrální systém a ČSOB za platební řešení jsou navzájem vázáni smlouvou k exkluzivní spolupráci.“ 
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Jak z uvedeného vyplývá, ve smluvním vztahu uzavřeném mezi Zadavatelem a dodavatelem Kapsch 

absentuje úprava procesu převzetí stávajícího systému tak, aby nedošlo k významnému přerušení 

výběru mýta, resp. jinými slovy řečeno, smluvní vztah neupravuje možnost předání stávajícího 

systému na jiného dodavatele se současným zajištěním kontinuálního provozu mýtného systému. 

Absence této úpravy ve smluvním vztahu mezi Zadavatelem a dodavatelem Kapsch je tedy 

primárním důvodem pro použití JŘBU Zadavatelem, neboť existence této smluvní úpravy by 

umožnila soutěž dodavatelů, kteří by převzetí systému mohli realizovat a následně zajišťovat činnost 

mýtného systému v Zadavatelem požadovaném období. Navrhovatel tedy musí konstatovat, že 

tvrzený důvod JŘBU zapříčinil sám Zadavatel (samozřejmě pouze ve vztahu k veřejné zakázce, jejímž 

předmětem je převzetí kompletního stávajícího systému), což je s ohledem na výše citovaný 

rozsudek Nejvyššího správního soudu konstantně judikaturou považováno za nepřípustné a samotný 

tento fakt vylučuje naplnění podmínek pro použití JŘBU.  

V předmětné věci dále není naplněn ani důvod, pro který lze akceptovat existenci důvodů pro JŘBU i 

v případě, kdy zadavatel tento stav sám způsobil, jak dále Nejvyšší správní soud v citovaném 

rozsudku č. j. 5 Afs 42/2012 – 53 předestřel. Nejvyšší správní soud uvedl, že „pokud zadavatel bude 

požadovat například komentovaný zdrojový kód a povolení k tomu, aby dál mohl rozvíjet software 

pomocí třetí osoby či širší licenční oprávnění, tak bude zajisté předchozí veřejná zakázka finančně 

náročnější, protože dodavatel bude požadovat finanční prostředky navíc. Je proto otázkou účelnosti 

takto vynaložených veřejných prostředků, jestli je správné, aby si zadavatel vyhrazoval práva, o 

kterých nelze v době přípravy zadávacího řízení rozumně očekávat, že nastanou.“ Jinými slovy řečeno, 

Nejvyšší správní soud zde formuluje podmínku, kdy je JŘBU přípustné i v případě, kdy „stav 

exkluzivity“ způsobil sám zadavatel, a formuluje ji jako situaci, kdy v okamžiku sjednávání původní 

smlouvy zadavatel nemůže rozumně očekávat, že v budoucnu nastanou důvody pro realizaci 

následných veřejných zakázek. 

S ohledem na předmět Veřejné zakázky však Navrhovatel považuje za vyloučené, aby tato 

podmínka byla v tomto případě naplněna, neboť nelze rozumně předpokládat, že Zadavatel v době 

uzavírání původních smluv s dodavatelem Kapsch očekával, že provozování mýtného systému 

nebude po roce 2016 v České republice pokračovat. Jinými slovy při rozumném pohledu musíme 

vyloučit, že by Zadavatel při uzavření smluvního vztahu se společnosti Kapsch nemohl očekávat, že 

jeho potřeba výběru mýtného bude pokračovat i po ukončení smluvního vztahu, a tedy že je třeba 

smluvně ošetřit možnost přenosu systému na jiného dodavatele. Vzhledem k tomu, že 

v předmětné věci není naplněna výše citovaná podmínka rozsudku Nejvyššího správního soudu, a 

tedy Zadavatel sám způsobil stav, kdy je v aktuální situaci dle jeho slov nezbytné zadat Veřejnou 
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zakázku dodavateli Kapsch, ačkoliv tento vývoj mohl a měl předvídat, nejsou naplněny podmínky pro 

užití JŘBU dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. 

Zadavatel nedosáhl finanční úspory 

Případný argument Zadavatel o finančních úsporách použití JŘBU musí Navrhovatel rovněž 

odmítnout, neboť Navrhovatel nabízí plnění levnější minimálně o 1 mld. Kč.  

Podle odůvodnění JŘBU je předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6 mld. Kč za 3 roky trvání 

smlouvy (dle informací z médií je konečná cena Veřejné zakázky 5,27 mld. Kč). Nabídková cena 

Navrhovatele za 3 roky plnění byla na úrovni 4,5 mld. Kč, přičemž o konečné podobě této ceny 

bylo možné dále jednat a dále ji snížit. Významným plusem Navrhovatelem nabízeného plnění 

byla také funkcionalita kompatibility/evropské interoperability s mýtnými systémy jiných 

státu v rámci EU, přičemž tato funkcionalita je již zahrnuta ve zmíněné nabídkové ceně 

(neboť je integrální součástí plnění stěžovatele), zatímco společnost Kapsch za zřízení totožné 

funkcionality požadovala před 2 lety cca 300 mil. Kč! I tato skutečnost tedy svědčí o tom, že 

plnění předmětu Veřejné zakázky není finančně náročnější než plnění realizované stávajícím 

dodavatelem. 

Prostým matematickým porovnáním je tak zřejmé, že nabídková cena Navrhovatele je nižší 

minimálně o cca 1 miliardu (!) Kč, přičemž Navrhovatel byl připraven svou nabídkovou cenu 

v průběhu jednání dále snížit, a tedy rozdíl v nabídkové ceně mohl být ještě výraznější. Pokud 

pak Zadavatel v médiích opakovaně argumentuje svou údajnou úsporu tvrzením, že částka 

5,27 mld. Kč nemusí být vynaložena ve své plné výši, je třeba konstatovat, že totéž platí i o 

ceně Navrhovatele, a tedy tento případný argument by byl zcela irelevantní.  

Soulad Nabídky Navrhovatele s technickým posouzením znalce 

Jakkoliv Znalecký posudek dochází k závěru, že existuje pouze jeden dodavatel schopen plnit 

předmět Veřejné zakázky, je tento závěr ve světle výše uvedeného bezpředmětný, neboť reaguje na 

tendenčně položenou otázku Zadavatele. 

Přesto však Navrhovatel konstatuje, že jeho Nabídka při porovnání se Znaleckým posudkem je plně 

technicky kompatibilní a použitelná, když nahrazuje ty části řešení Kapsch, které znalec označil za 

nepřenosné. 

Navrhovatel si v této souvislosti dovoluje převzít tabulku z části 2.3. posudku: 

Součást systému  Oddělitelnost  Vazba na stávajícího 
dodavatele  

Fyzická a mechanická zařízení  ANO  NE  
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Geograficky umístěná 
elektronická zařízení  

ANO  NE  

Geograficky umístěné 
součásti cent. systému  

NE  ANO  

Centrální systém  NE  ANO  

Správa OBU jednotek  ANO  NE  

Repase OBU jednotek  ANO  ANO  

Distribuce OBU jednotek  NE  ANO  

Systém pro výběr poplatků  NE  ANO  

 

Dle vyjádření znalce tedy následující části řešení může provozovat jakýkoli dodavatel, a to  

„Fyzická a mechanická zařízení“, „Geograficky umístěná elektronická zařízení“ a „Správu OBU 

jednotek“. Tyto části stávajícího řešení zamýšlel Navrhovatel ve své nabídce – zcela 

v souladu s technickými závěry znalce – převzít do svého řešení. 

Ostatní části stávajícího řešení, které znalec označil za takové, které mohou být provozovány 

pouze společností Kapsch, Navrhovatel ve své nabídce zamýšlel zcela nahradit vlastním 

řešením. Níže si dovoluje tyto jednotlivé části přehledně označit:  

 Geograficky umístěné součásti cent. systému 

Znalecký posudek ohledně této součásti stávajícího řešení v části 2.2.4. posudku vyslovil 

názor, že výpočetní kapacity na mýtných branách sloužící jako integrální součást centrálního 

systému jsou od systému neoddělitelné a jejich správu, provoz a rozvoj není možné předat 

jakémukoliv odborně způsobilému dodavateli.  

Navrhovatel v části 10.2. Nabídky, na straně 43 nabídl, že v rámci své dodávky „zabezpečí 

převzetí mýtných bran současného mýtného systému České republiky do provozu a  jejich 

integraci s novým systémem sběru mýtných událostí“ 

Navrhovatel by tak byl schopen plně integrovat mýtné brány s novým mýtným systémem, což 

zahrnuje rovněž integraci součástí centrálního systému na mýtných branách s  centrálním 

systémem samotným. Toto je rovněž specifikováno v  části 10.4. Nabídky. 

 Centrální systém 

Část 2.2.5. Znaleckého posudku uvádí, že zejména z důvodu necelistvosti know-how, které je 

rozděleno mezi mnoho subjektů a z důvodu potenciální časové prodlevy není možné předat 

správu, údržbu a rozvoj jinému odborně způsobilému dodavateli. 
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Navrhovatel v části 10.4.2 Nabídky nabídl rovněž dodávku centrálního systému a jeho 

technickou specifikaci. Ohledně časového aspektu potenciální dodávky centrálního systému 

se Navrhovatel vyjádřil v části 6.1 Nabídky, v řádku 17 tabulky. 

 Repase OBU jednotek 

Ohledně této části systému se Znalecký posudek vyjádřil ve své části 2.2.7. tak, že repase 

OBU jednotek je oddělitelná od centrálního systému, ovšem lze j i zadat pouze stávajícímu 

dodavateli. 

Část 8.2.4. Nabídky Navrhovatele obsahuje ve výčtu nabízených zákaznických služeb vydání 

nové OBU jednotky nebo její výměnu. Rovněž v části 6.1. Nabídky je uvedena možnost 

dodávky OBU jako volitelné položky. Dále také uvádí možnost zabezpečení palubních 

jednotek v části 10.3.7.1. Nabídky. 

 Distribuce OBU jednotek 

Znalecký posudek ve své části 2.2.8. uvádí, že k distribuci jednotek je potřebná rozsáhlá 

distribuční síť, kterou by potenciální dodavatel musel disponovat. Dále uvádí, že současný 

systém distribuce je provázán s centrálním systémem a proto je neoddělitelnou částí a nelze 

ji předat kterémukoliv odborně způsobilému dodavateli.  

Navrhovatel v části 10.2. Nabídky uvádí v technickém návrhu systému mýtného, že je 

schopen pokrýt i oblast logistiky palubních jednotek. Část 8.2.4. Nabídky obsahuje ve výčtu 

nabízených zákaznických služeb vydání nové OBU jednotky, volitelně i její montáž a to jak na 

distribučních, tak na kontaktních místech. Navrhovatel takto vyjádřil možnost distribuce OBU 

jednotek. 

 Systém pro výběr poplatků 

O této části mýtného systému Znalecký posudek pojednává ve své části 2.2.9., kde uvádí, že 

platební řešení je neoddělitelnou součástí mýtného systému a že jej není možné předat 

jakémukoliv odborně způsobilému dodavateli.  

Nabídka Navrhovatele v části 10.2. uvádí, že nabízený systém bude obsahovat a bude 

schopen zabezpečit výběr mýta, nabízí jeho efektivitu a kontinuitu. Dále Nabídka uvádí v části 

10.3.2., že systém bude rovněž obsahovat službu Výběr mýta. Rovněž v  části 10.4.1.1. 

Nabídky je specifikován subsystém ET Base pro výběru poplatků. 

Dílčí závěr k nesplnění podmínek pro užití JŘBU 



13 

 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti má tedy Navrhovatel za to, že v případě Veřejné 

zakázky nejsou naplněny podmínky použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ a Zadavatel tedy 

nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 odst. 2 ZVZ, neboť předmětnou Veřejnou zakázku 

zadal v JŘBU, aniž byly naplněny podmínky ZVZ. 

Podle § 120 odst. 1 písm. c) ZVZ se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že uzavře smlouvu na 

veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 146 

odst. 1 ZVZ, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit. 

Podle § 146 odst. 1 ZVZ je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení o 

zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení 

soutěže o návrh, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo 

soutěže o návrh či jiných údajů, rozumí se tím uveřejnění v 

a) informačním systému podle ustanovení § 157 ZVZ, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, 

b) informačním systému podle ustanovení § 157 ZVZ a Úředním věstníku Evropské unie, jde-li 

o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 ZVZ se 

však v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo 

oznámení týkající se soutěže o návrh. 

Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem. 

V předmětné věci, jak je výše dovozeno, postupoval Zadavatel v JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. 

V souladu s ustanovením § 26 odst. 1 ZVZ je zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění, nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení. Za výzvu o 

zahájení zadávacího řízení se pro účely ZVZ podle § 26 odst. 3 písm. a) ZVZ považuje výzva k jednání v 

JŘBU.  

Podle § 34 odst. 1 ZVZ oznamuje zadavatel v písemné výzvě k jednání v JŘBU zájemci nebo 

omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. 

Na základě výše uvedeného Navrhovatel konstatuje, že v daném případě Zadavatel realizoval JŘBU 

podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, ačkoliv pro tento postup nebyly naplněny podmínky 

stanovené ZVZ. Zadavatel proto byl povinen zadat předmětnou veřejnou zakázku v jiném druhu 

zadávacího řízení, přičemž ZVZ u nadlimitních veřejných zakázek (mimo veřejné zakázky zadávané 

v JŘBU) ukládá zadavateli vždy povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení. Toto 

oznámení však Zadavatel neučinil, a proto se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 

odst. 1 písm. c) ZVZ. 
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Podle ustanovení § 118 odst. 2 písm. a) ZVZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 

„ÚOHS“) svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 114 odst. 2 ZVZ uloží zákaz plnění smlouvy 

uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 

písm. c) ZVZ, s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít 

smlouvu podle § 146 odst. 2 ZVZ a postupoval v souladu s § 82 odst. 1 ZVZ, § 110 odst. 6 ZVZ a § 111 

odst. 5 ZVZ. 

Jak Navrhovatel zjistil z Věstníku veřejných zakázek, Zadavatel ve vztahu k předmětné Veřejné 

zakázce dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2 ZVZ neuveřejnil. 

 Podle názoru Navrhovatele jsou tedy již tímto (bez ohledu na dále rozvedená pochybení 

zadavatele) naplněny podmínky pro to, aby ÚOHS uložil zákaz plnění předmětné smlouvy 

v souladu s § 118 odst. 2 písm. a) ZVZ. 

Část IV. Několikanásobné porušení zákazu uzavřít smlouvu 

Podle ustanovení § 82 odst. 1 ZVZ Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, 

jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 ZVZ. 

Podle ustanovení § 110 odst. 6 ZVZ před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 3 až 5 

ZVZ (tedy i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) 

a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu. 

S ohledem na veškeré dostupné informace je Navrhovatel přesvědčen o tom, že Zadavatel výše 

uvedené lhůty, po které nesmí uzavřít smlouvu, při uzavření Smlouvy v neděli (!) 28. 8. 2016 

nerespektoval. 

Jak již výše Navrhovatel uvádí, v průběhu měsíce srpna Navrhovatel podával k Zadavateli námitky 

proti všem úkonům směřujícím k uzavření předmětné smlouvy, veden snahou účinně se bránit 

nezákonnému postupu Zadavatele. Vzhledem k tomu, že Navrhovatel nebyl (ani nemohl být) 

informován o průběhu zadávacího řízení, tedy o jeho zahájení odesláním výzvy k jednání či o 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 ZVZ, formuloval svoje námitky jako 

„námitky proti všem úkonům zadavatele směřujícím k uzavření smlouvy formou JŘBU“, tedy i proti 

případnému rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Námitky podával každý 

pracovní den s cílem dostatečně pokrýt veškeré časové varianty průběhu předmětného zadávacího 

řízení. S ohledem na to, že na tyto námitky Navrhovatele nebylo ze strany Zadavatele nikterak 

reagováno, byl Navrhovatel přesvědčen o tom, že zadávací řízení dosud neprobíhá, resp. že 
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Zadavatel dosud nečiní kroky stanovené v ZVZ nezbytné pro JŘBU. Současně Navrhovatel na tomto 

místě ÚOHS upozorňuje na skutečnost, že se zadavatel absolutním ignorováním námitek podaných 

podle § 110 ZVZ dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) ZVZ. 

Navrhovatel se však z médií dne 29. 8. 2016 dozvěděl skutečnost, že Zadavatel uzavřel smlouvy 

s dodavatelem Kapsch, a to dokonce v neděli dne 28. 8. 2016!  

Z uvedeného tedy Navrhovatel jednoznačně dovozuje, že zadavatel postupoval v rozporu 

s ustanovením § 82 odst. 1 ZVZ, resp. s § 110 odst. 6 ZVZ, když uzavřel smlouvu s dodavatelem 

Kapsch, ačkoliv běžela tzv. „blokační lhůta,“ ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu. Tato blokační 

lhůta běžela jak vzhledem k podaným námitkám proti všem úkonům v JŘBU, tak i vzhledem ke 

lhůtě 15 dnů pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která počala 

běžet bezprostředně po rozhodnutí zadavatele o výběru.  

 Lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je stanovena v § 110 

odst. 4 ZVZ v délce 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky podle § 81 ZVZ. 

Navrhovatel opět zdůrazňuje, že k dnešnímu dni nezná a nemůže znát reálný průběh JŘBU, proto 

konstatuje, že obecně jsou možné tři varianty postupu Zadavatele, přičemž ve všech případech se 

Zadavatel dopustil porušení ZVZ, neboť uzavřel smlouvu v rozporu se zákazem stanoveným výše 

citovanými ustanoveními ZVZ. 

Zadavatel smlouvu s dodavatelem Kapsch na realizaci předmětu Veřejné zakázky uzavřel v neděli, 

dne 28. 8. 2016. JŘBU je v souladu s § 34 odst. 1 ZVZ v návaznosti na § 26 odst. 1 ZVZ zahájeno 

odesláním písemné výzvy k jednání v JŘBU. V souladu s § 81 odst. 1 ZVZ je zadavatel v zadávacím 

řízení, tedy i v JŘBU, kterého se účastní pouze jeden uchazeč, povinen rozhodnout o výběru 

nejvhodnější nabídky. Tato povinnost je dána z toho důvodu, že tento úkon zadavatele je nezbytné 

učinit s ohledem na oprávnění dodavatelů podat námitky v souladu s § 110 odst. 4 ZVZ. Navrhovatel 

v této souvislosti předpokládá, že Zadavatel naplnil literu ZVZ alespoň natolik, že vyhotovil formální a 

zákonné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, neboť bez tohoto formálního rozhodnutí by dle 

§ 82 ZVZ nebyl Zadavatel oprávněn uzavřít Smlouvu, když Smlouvu nelze uzavřít s dodavatelem, 

který nebyl „vybrán“. Přesto však Navrhovatel tuto variantu postupu Zadavatele do svého výčtu 

možností zařadil. 

Zadavatel v předmětném Zadávacím řízení mohl činit kroky následujícím způsobem: 

1) Zadavatel rozhodl, resp. doručil rozhodnutí o výběru dodavateli Kapsch dne 28. 8. 2016 (resp. 

kdykoliv během předcházejících 14 dnů) a dne 28. 8. 2016 uzavřel předmětnou smlouvu. 
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2) Zadavatel rozhodl, resp. doručil rozhodnutí o výběru dodavateli Kapsch kdykoliv v období 15 a 

více dnů přede dnem uzavření smlouvy s dodavatelem Kapsch a dne 28. 8. 2016 uzavřel 

předmětnou smlouvu. 

3) Zadavatel formálně nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 1 ZVZ a pouze 

dne 28. 8. 2016 uzavřel smlouvu s dodavatelem Kapsch. 

Navrhovatel je přesvědčen o tom, výše uvedené varianty pokrývají veškeré možnosti postupu 

zadavatele. S přihlédnutím k tomu, že v průběhu měsíce srpna Navrhovatel podával každý pracovní 

den Zadavateli námitky, se Zadavatel u všech těchto variant dopustil porušení zákazu uzavřít 

smlouvu dle ZVZ.  

V případě varianty ad 1) Zadavatel nedodržel zákaz uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 1, neboť uzavřel 

smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

v délce 15 dnů od doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavateli Kapsch, a to bez 

ohledu na námitky podané Navrhovatelem. 

V případě varianty ad 2) Zadavatel dodržel lhůtu v délce 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky dodavateli Kapsch, nicméně v této době Navrhovatel doručil 

Zadavateli námitky a povinností zadavatele tedy bylo respektovat zákaz uzavřít smlouvu do doby 

doručení rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách Navrhovateli podle § 110 odst. 6 ZVZ. Jak již 

Navrhovatel výše uvedl, Zadavatel o podaných námitkách Navrhovatele nerozhodl a lhůta zákazu 

uzavřít smlouvu podle § 110 odst. 6 ZVZ dosud neuplynula. Z tohoto důvodu Zadavatel při uzavření 

smlouvy s dodavatelem Kapsch postupoval v rozporu s § 110 odst. 6 ZVZ. Zde si Navrhovatel dovoluje 

pro úplnost poznamenat, že vylučuje variantu, kdy by Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější 

nabídky 15 a více dnů před datem 1. 8. 2016 (kdy Navrhovatel doručil Zadavateli první námitky). Tato 

varianta je vyloučena z toho důvodu, že v dané době (i dle zjištění ÚOHS v rámci šetření podnětu 

politického hnutí Starostové a nezávislí) předmětné zadávací řízení „oficiálně“ dosud neprobíhalo 

(ačkoliv fakticky již probíhalo, jak bude doloženo níže), a tedy Zadavatel nemohl učinit formální 

úkon rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

V případě varianty ad 3) Zadavatel nerespektoval zákaz uzavřít smlouvu stanovený v § 82 odst. 1 

ZVZ a § 110 odst. 6 ZVZ, neboť pokud Zadavatel nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podle 

§ 81 odst. 1 ZVZ a toto rozhodnutí nebylo dodavateli Kapsch doručeno, lhůta pro podání námitek 

nepočala vůbec běžet, nemohla tedy ani skončit, a okamžik, na který ZVZ váže oprávnění 

zadavatele uzavřít smlouvu, tedy uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky, nenastal. Z tohoto důvodu tedy Zadavatel ani nebyl oprávněn k uzavření 
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smlouvy s dodavatelem Kapsch a dopustil se tedy porušení zákazu uzavřít smlouvu s vybraným 

dodavatelem jak podle § 82 odst. 1 ZVZ, tak podle § 110 odst. 6 ZVZ. 

Pro úplnost Navrhovatel doplňuje, že jak je potvrzeno rozhodovací praxí ÚOHS, resp. předsedy 

ÚOHS, zákaz uzavřít smlouvu ve lhůtě podle § 82 odst. 1 ZVZ, resp. § 110 odst. 6 ZVZ dopadá i na 

JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ a to i v případě, kdy je JŘBU vedeno pouze s jedním 

uchazečem. Konkrétně rozhodnutí č. j. ÚOHS-R173/2012/VZ-18591/2013/310/MLr ze dne 

27. 9. 2013 uvádí, že „…oprávnění podat námitky, a to i proti výběru nejvhodnější nabídky, v jednacím 

řízení bez uveřejnění svědčí kterémukoliv dodavateli ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 zákona, tedy 

nejen tomu, který uplatnil v jednacím řízení bez uveřejnění nabídku a zároveň jeho nabídka nebyla 

zadavatelem vybrána jeho nejvhodnější, a dále také tomu dodavateli, který nabídku vůbec neuplatnil 

nebo ji nemohl objektivně uplatnit, neboť nebyl vyzván zadavatelem k podání nabídky. Okolnost, že 

veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění, nemá vliv na možný a zákonný okruh 

stěžovatelů, resp. dodavatelů ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 zákona. Právně významnou otázkou 

v předmětném zadávacím je to, zda ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 zákona by mohl být 

stěžovatelem brojícím proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky právě dodavatel, který 

v jednacím řízení bez uveřejnění neuplatnil nabídku, protože v tomto zadávacím řízení byl vyzván 

pouze jeden jiný uchazeč.  Jak uzavřela rozkladová komise, se kterou se plně ztotožňuji, v konkrétním 

případě je navrhovatel dodavatelem, který „má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a 

kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho 

právech“. Vzhledem k výše uvedenému je závěr Úřadu o tom, že v daném zadávacím řízení nebylo 

stěžovatele, který by proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky mohl námitky podat, a proto 

nezačala běžet lhůta pro podání námitek, právně nesprávný, protože právo podat námitky za splnění 

podmínek v ustanovení § 110 odst. 1 zákona nemůže být nikomu upřeno, ani těm dodavatelům, kteří 

nepodali nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění, v němž byl vyzván k podání nabídky jiný jediný 

dodavatel, kterému jako jedinému bylo následně oznámeno rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky...“ 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti Navrhovatel konstatuje, že se Zadavatel dopustil 

také správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) ZVZ „…tím, že uzavře smlouvu na veřejnou 

zakázku v rozporu s § 82 odst. 1 ZVZ, § 110 odst. 6 ZVZ nebo § 111 odst. 5 ZVZ anebo v rozporu 

s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1 ZVZ.“ 

Vzhledem k části III. tohoto návrhu, kde Navrhovatel jednoznačně dovodil, že Zadavatel nenaplnil 

podmínky pro použití JŘBU, se Zadavatel rovněž dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 

odst. 1 písm. a) ZVZ. 
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Podle ustanovení § 118 odst. 2 písm. b) ZVZ ÚOHS svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 114 

odst. 2 ZVZ uloží zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel dopustí 

správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ a současně správního deliktu podle § 120 odst. 1 

písm. d) ZVZ.  Podle názoru Navrhovatele jsou tedy naplněny podmínky pro to, aby ÚOHS uložil zákaz 

plnění předmětné smlouvy v souladu s § § 118 odst. 2 písm. b) ZVZ. 

Část V. Hrubé porušení pravidel postupu v JŘBU 

Z mediálních sdělení Zadavatele se podává, že JŘBU bylo zahájeno až v bezprostřední souvislosti 

s datem uzavření smlouvy dne 28. 8. 2016, tedy ve dni či dnech bezprostředně předcházejících. 

Navrhovatel však konstatuje, že ze všech souvisejících okolností je zřejmé, že Zadavatel zahájil JŘBU 

již několik měsíců před datem uzavření smlouvy, přičemž při zahájení tohoto jednacího řízení 

hrubě porušil několik ustanovení ZVZ. Zadavatel svým jednáním hrubým způsobem porušil nejen 

pravidla vedení JŘBU, ale i právo na obranu proti nezákonnému postupu Zadavatele stanovené ZVZ. 

Tento postup Zadavatele dále zcela účelově znemožnil reálnou přezkumnou činnost ÚOHS a 

Zadavatel rovněž obešel povinnost předložit před zahájením JŘBU odůvodnění Veřejné zakázky 

Vládě ČR v souladu s § 156 odst. 3 ZVZ. 

Navrhovatel předně konstatuje, že nahlíženo zdravým rozumem nelze věřit tomu, že by smlouva 

v hodnotě 5,27 mld. Kč byla dojednána výhradně během víkendu. Logickou úvahou je tedy zřejmé, 

že jednání se společností Kapsch musela probíhat již dlouho před tím.  

Tuto logickou úvahou pak potvrzuje vyjádření mluvčího Zadavatele ze dne 1. 9. 2016: „Obsah obou 

dodatků byl smluvními stranami velmi složitě dojednáván po několik měsíců. Práce běžely i o víkendu. 

Ve chvíli, kdy byl obsah dodatků připraven, bylo zahájeno jednací řízení, dohoda byla uzavřena a 

smlouvy podepsány.“4 Dokazuje to rovněž vyjádření Václava Nestrašila, ředitele úseku 

elektronického mýta na ŘSD, který dne 8. 9. 2016 uvedl, že „…mále kdo si uvědomuje, kolik práce se 

na sepsání dodatku odvedlo. Výsledkem více než půlročního snažení mnoha specialistů je přes tři sta 

stránek…“ 5 

Protože Zadavatel nemůže jednat s uchazeči o zadání veřejné zakázky jinak, než způsobem, který 

mu ukládá ZVZ (když orgán veřejné moci může činit pouze to, co mu právní předpis výslovně 

umožňuje), je zřejmé, že Zadavatel mohl jednat se společností Kapsch výhradně v rámci 

zadávacího řízení, zde JŘBU. Zadavatel tedy již před několika měsíci zahájil JŘBU, aniž by provedl 

                                                           
4
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/stat-obesel-skytoll-podpisem-smlouvy-s-kapschem-v-nedeli-pzq-

/eko-doprava.aspx?c=A160830_175428_eko-doprava_suj 
5
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/historie-mytneho-a-vyberce-kapsch-drf-/eko-

doprava.aspx?c=A160907_2271398_eko-doprava_rts 

http://ekonomika.idnes.cz/stat-obesel-skytoll-podpisem-smlouvy-s-kapschem-v-nedeli-pzq-/eko-doprava.aspx?c=A160830_175428_eko-doprava_suj
http://ekonomika.idnes.cz/stat-obesel-skytoll-podpisem-smlouvy-s-kapschem-v-nedeli-pzq-/eko-doprava.aspx?c=A160830_175428_eko-doprava_suj
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nezbytné úkony, které ZVZ se zahájením JŘBU spojuje, čímž Zadavatel několikanásobně hrubě 

porušil ZVZ. Následné formální zahájení JŘBU během jediného dne 28. 8. 2016, či toho víkendu, kdy 

došlo k uzavření smlouvy, provedl Zadavatel pouze z toho důvodu, aby Zadavatel účelově zabránil 

případným stěžovatelům podat námitky.  

Zadavatel tak pravděpodobně porušil i § 34 odst. 2 ZVZ, když JŘBU nezahájil zasláním písemné výzvy 

společnosti Kapsch, která by obsahovala všechny zákonné náležitosti. Zahájení tohoto JŘBU pak 

neuveřejnil zákonným způsobem. 

Zadavatel dále hrubě porušil § 156 odst. 3 ZVZ, když před zahájením tohoto JŘBU jako významné 

veřejné zakázky nepředložil odůvodnění významné veřejné zakázky Vládě ČR. Dle § 156 odst. 3 ZVZ 

přitom platí, že „schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení“. Vláda schválila 

zahájení JŘBU až usnesením ze dne 11. července 2016 č. 640, přičemž Navrhovatel je přesvědčen, že 

jednání se společností Kapsch bylo zahájeno před tímto datem a ke dni schválení Vládou ČR již reálně 

probíhalo. Předložení odůvodnění Veřejné zakázky Vládě ČR a její usnesení, jímž toto odůvodnění 

Vláda ČR schválila, jakožto elementární části procesu zadávání významných veřejných zakázek dle 

ZVZ, Zadavatel svým postupem degradoval na nepodstatnou, nedůležitou a de facto nadbytečnou 

formalitu.  

Konečně Zadavatel účelově uvedl v omyl ÚOHS, když mu zatajil vedení tohoto JŘBU v souvislosti 

s přezkoumáváním podnětu STAN v první polovině srpna 2016 a ÚOHS v důsledku toho nezahájil 

správní řízení. Navrhovatel může usuzovat opět pouze z mediálních výstupů, např. ze dne 15. 8. 

2016, kde se uvádí, že „Tím, že nebylo ještě zahájeno zadávací řízení, ani podepsána smlouva, 

nemůže ÚOHS zahájit správní řízení, uvedl předseda úřadu Petr Rafaj.“6Zadavatel se tak účelovým a 

úmyslným uvedením nepravdy vyhnul přezkumu svých úkonů ze strany ÚOHS jako nezávislého 

orgánu dohledu v době, kdy nezákonnému uzavření Smlouvy ještě mohlo být efektivně zabráněno. 

V neposlední řadě pak Zadavatel v průběhu takto vedeného JŘBU obdržel celkem 20 námitek proti 

postupu v tomto JŘBU, které zcela ignoroval, čímž spáchal správní delikt, jak bylo rozvedeno výše. 

Okolnosti vedení tohoto JŘBU tak opět odůvodňují uložení zakázku plnění smlouvy dle § 118 odst. 2 

písm. a) ZVZ.  

Část VI. Poškození konkurenčního prostředí a způsobení škody ve výši 

téměř 1 mld. Kč 

                                                           
6
 Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/411937-antimonopolni-urad-bude-mytne-resit-az-po-

uzavreni-smlouvy-s-kapschem.html  

https://www.novinky.cz/ekonomika/411937-antimonopolni-urad-bude-mytne-resit-az-po-uzavreni-smlouvy-s-kapschem.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/411937-antimonopolni-urad-bude-mytne-resit-az-po-uzavreni-smlouvy-s-kapschem.html
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Jak Navrhovatel již výše uvedl, v březnu 2016 zaslal Zadavateli svoji Nabídku, která dokládá 

schopnost a připravenost Navrhovatele plnit předmět Veřejné zakázky od 1. 1. 2017. Zadavatel tedy 

již od podání Nabídky Navrhovatele měl vědomost o existenci dalšího možného dodavatele (mimo 

stávajícího dodavatele Kapsch) a přesto tuto skutečnost ignoroval a činil další kroky k uzavření 

smlouvy s dodavatelem Kapsch v JŘBU. Tímto postupem Zadavatel nejen hrubě poškodil 

konkurenční prostředí dodavatelů, ale fakticky ostatní relevantní dodavatele účelově a úmyslně 

ignoroval, ačkoliv, jak vyplývá z Nabídky Navrhovatele, byli schopni předmět veřejné zakázky splnit 

za výrazně nižší nabídkovou cenu než nabídl dodavatel Kapsch. Nadto Navrhovatel uvádí, že jím 

nabídnutá cena byla otevřena dalšímu jednání se Zadavatelem. 

 I tato skutečnost podle Navrhovatele svědčí o bezprecedentním ignorování zákonné úpravy 

zadávání veřejných zakázek a samotných principů, na kterých stojí.  

Zadavatel tak uzavřením smlouvy se společností Kapsch zvolil řešení, které je dražší o téměř 1 mld. 

Kč, čímž v tomto rozsahu způsobil škodu v podobě nehospodárného vynakládání veřejných 

finančních prostředků. Rovněž tím hrubě poškodil oprávněné očekávání Navrhovatele, že s ním 

bude jednáno a že mu bude umožněno se řádně ucházet o předmět plnění Smlouvy, přičemž 

vzhledem k výrazně nižší nabídkové ceně Navrhovatele je zřejmé, že by Navrhovatel tuto veřejnou 

zakázku získal. Naprostým ignorováním Nabídky Navrhovatele tak Zadavatel způsobil Navrhovateli 

škodu v podobě ušlého zisku, kterou je Navrhovatel připraven na Zadavateli vymáhat. 

Část VII. Okamžik podpisu Smlouvy 

Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že Smlouva byla uzavřena v neděli, tedy v den pracovního 

klidu. Navrhovatel uvádí, že i tento krok Zadavatele je nutné vykládat ve světle výše uvedeného, tedy 

jako tendenční a účeloví krok, jehož jediným účelem bylo vyloučit možnost ostatních dodavatelů 

(včetně Navrhovatele) napadnout postup Zadavatele. Jakkoliv je zřejmé, že tímto krokem Zadavatel 

ničeho nedosáhl, neboť uzavření smlouvy v předmětném Zadávacím řízení bylo učiněno v rozporu se 

ZVZ, představuje časová lokalizace kontraktace na den pracovního klidu poslední důkaz dokládající 

úmysl Zadavatele účelově obejít ZVZ a poškodit ostatní možné dodavatele. 

Ačkoliv žádná právní norma nestanoví zákaz činit právní jednání mimo dny pracovního klidu, je 

právní řád České republiky i dosavadní aplikační praxe založena na skutečnosti, že se tak neděje. 

Uvedené vyplývá mimo jiné z pravidla obecné úpravy počítání času dle § 607 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který prakticky vylučuje právní účinky některých 

právních skutečností připadnuvších na sobotu, neděli nebo svátek. Tím spíše je tento postup 

nestandardní a neakceptovatelný v situaci, kdy jednou ze smluvních stran uzavírané smlouvy je stát. 
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Pokud tedy Zadavatel situoval okamžik uzavření smlouvy na den pracovního klidu, je zřejmé, že 

jediným účelem bylo obejití ZVZ a eliminování možnosti dodavatelů napadnout postup zadavatele 

námitkami, když v průběhu dnů pracovního klidu námitky podat (doručit) nelze. Nelze totiž očekávat, 

že by se v tyto dny do datové schránky Zadavatele přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah 

svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, tím méně, pokud bychom uvažovali o osobním či 

poštovním doručování námitek.  

V této souvislosti Navrhovatel dále poukazuje na ryze praktické důsledky takové jednání zadavatele. 

Jakým způsobem Zadavatel v den pracovního klidu dodavatele Kapsch písemně vyzval k jednání 

v JŘBU, jakým způsobem Zadavatel doručil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, a zejména 

jakým způsobem dodavatel Kapsch o víkendu doručil ministerstvu svoji nabídku? Byla tato nabídka 

řádně zaevidována do interního systému Zadavatele před tím, že na takto (ne)doručenou nabídku 

bylo fakticky odpovězeno uzavřením Smlouvy? Navrhovatel je přesvědčen, že přijetím nabídky 

v průběhu víkendu Zadavatel také porušil své interní směrnice a pravidla spisové služby. A pokud za 

účelem doručení nabídky Kapsch byla elektronická podatelna Zadavatele otevřena o víkendu, 

znamená to, že může být takto kdykoli otevřena i pro potřeby ostatních právnických či fyzických 

osob? Pokud nikoliv, pak by se tím Zadavatel jakožto státní orgán dopouštěl nerovného přístupu 

k občanům, což koliduje s obecným principem rovnosti všech lidí, jak je vyjádřen např. již v čl. 1 

Listiny základních práv a svobod, nebo mezi základními zásadami činnosti správních orgánu v § 7 

odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), dle 

kterého dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv (mezi které bezesporu můžeme 

zařadit i možnost doručování písemností) rovné postavení.  

Část VIII. Petit 

S ohledem na vše výše uvedené Navrhovatel navrhuje, aby ÚOHS rozhodl podle ustanovení 

§ 118 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tedy aby uložil zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou 

zakázku „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“ s účinností ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS, neboť se Zadavatel dopustil správního deliktu podle     

§ 120 odst. 1 písm. c) ZVZ a dále se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) 

ZVZ a současně správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) ZVZ.  

Alternativně, pokud ÚOHS nerozhodne výše uvedeným způsobem, Navrhovatel navrhuje, aby 

z výše uvedených důvodů ÚOHS uložil zákaz plnění smlouvy a účinnost, resp. vykonatelnost 

tohoto zákazu odložil v minimální délce tak, aby mohlo být realizováno vhodné zadávací 

řízení. S přihlédnutím k vlastní schopnosti nahradit řešení Kapsch do 3 měsíců považuje 
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Navrhovatel za maximální délku takového odkladu vykonatelnosti lhůtu 6 měsíců. K odkladu 

účinnosti či vykonatelnosti je ÚOHS oprávněn dle § 74 odst. 1 SŘ, dle kterého „rozhodnutí je 

vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části 

uveden“. Dle § 74 odst. 3 SŘ pak dále platí, že „ustanovení o vykonatelnosti platí obdobně i 

pro jiné právní účinky rozhodnutí“, a tedy je možné jej vztáhnout i na potenciální odklad 

účinnosti v budoucnu uloženého zákazu plnění smlouvy. 

Navrhovatel dále uvádí, že odklad vykonatelnosti zákazu plnění smlouvy je rovněž možno 

uložit dle § 263 odst. 3 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakožto 

příznivější právní úpravu pro pachatele správního deliktu (Zadavatele), která je příznivější 

oproti přímému zákazu plnění smlouvy bez odkladu ve smyslu § 118 odst. 2 ZVZ.  

Skytoll CZ s.r.o.  


