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ÚOHS‐D612/2010/VZ‐17355/2010/510/IFa

Mgr. Farkačová/kl. 840

V Brně dne:

2010‐11‐19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel Vaši žádost, podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
informací týkajících se šetření postupu zadavatele Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se
sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejné
zakázky "Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" – rok 2011" podle zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), formou
otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno
dne 20.9.2010 pod ev. č. 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zakázce
odesláno k uveřejnění dne 23.9.2010.
Ve svém podání žádáte o sdělení, zda Úřad obdržel nějaký podnět či podněty ve věci
možného porušení zákona zadavatelem při zadávání výše uvedené veřejné zakázky. Dále žádáte o
sdělení, zda Úřad na základě podnětu zahájil správní řízení z moci úřední.
K Vaší žádosti Úřad uvádí, že obdržel 4 podněty k prošetření postupu zadavatele ve věci výše
uvedené veřejné zakázky. Obsahem podnětů je stížnost na postup zadavatele při zadávání veřejné
zakázky "Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" – rok 2011". V podnětech je mj.
uvedeno, že zadavatel v zadávacím řízení upřednostňuje největší lesnické firmy a diskriminuje
firmy malé a střední. Realizací veřejné zakázky uměle vyvolá globalizaci trhu se surovým dřívím se
všemi negativními dopady do podnikání malých a středních dřevozpracujících firem nebo všech
dřevozpracovatelů působících v regionech s majoritním podílem lesů ve správě zadavatele.
Předmětná veřejná zakázka vystavuje Českou republiku riziku realizace spekulativních kroků
budoucími vítězi tendru v podobě zvýšení exportu dříví do zahraničí tak, aby byl vyvolán převis
poptávky po surovém dříví nad nabídkou na trhu v ČR a tím pádem neúměrný růst cen dříví.
Veřejná zakázka slučuje soutěž o dodávku lesnických prací a sadebního materiálu se soutěží o tzv.
prodej (ve skutečnosti jde však o nákup) dříví s tím, že hodnoceno bude pouze výsledné saldo.
Dále podavatelé podnětů poukazují na skutečnost, že územní plocha lesů byla rozdělena z cca 257
SÚJ na 108 SÚJ, přičemž pro zvětšení rozlohy SÚJ neexistují objektivní důvody. V zadávacím řízení
zadavatel požadoval nepřiměřeně vysoké záruky. Podavatelé podnětů se rovněž domnívají, že
zadavatel porušil zákon při stanovení pravidel pro opční právo, když je oprávněn jednostranně
navýšit objem lesnických činností. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, ze kterého vyplývá
většina technických podmínek plnění veřejné zakázky, je v řadě případů nepřiměřeně jednostranně
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výhodný pro zadavatele. Popsané požadavky zadavatele představují zneužití dominantního
postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů.
Úřad obdržel dne 19.11.2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné
veřejné zakázky.
S pozdravem

Mgr. Kamil Rudolecký
místopředseda

Obdrží:
1.
LARIX Jeseník s. r. o., Domašov 126, 790 01 Jeseník

2

