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Brno 29.06.2021 

 
 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním  řízení zahájeném  dne  12. 5. 2021 
na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou 

• zadavatel  –  Kraj  Vysočina,  IČO 70890749,  se sídlem  Žižkova  1882/57,  586  01  Jihlava,   
ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 5. 2021 společností Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 
613 00 Brno, 

• navrhovatel – ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, 

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
rozdělené na části 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  1“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007591,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112075, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147515, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172159, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179234, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
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2021/S 089-230891, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258676, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290031, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  2“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007592,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112073, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147514, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172154, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179236, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230894, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258687, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290025, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  3“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007593,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 3. 5. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112076, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147519, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172170, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179244, dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 087-226212, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230892, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258667, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290028, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  4“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007594,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112078, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147521, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172169, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179233, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230887, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258674, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290026, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  5“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007595,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112072, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147518, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172160, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179232, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230895, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258680, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290016, 
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• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  6“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007596,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112071, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147522, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172161, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179230, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230890, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258672, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290034, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  7“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007597,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112070, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147520, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172157, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179235, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230896, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258679, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290030, 

• „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  linkovou  dopravou  na  území  Kraje  Vysočina  
od roku  2022  -  část  č.  8“  zadávaná  v otevřeném  řízení,  jehož oznámení  bylo  odesláno  
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných  zakázek  dne  4.  3.  2021 
pod ev. č. zakázky  Z2021-007598,  ve  znění  oprav  uveřejněných   ve  dnech  22.  3.   2021, 
6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112069, ve znění dodatečných informací 
uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147517, dne 6. 4. 2021 pod ev. č.  
2021/S 066-172158, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179238, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 089-230893, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258677, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290023, 

nařizuje z moci úřední podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tato 

předběžná opatření: 
I. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 1 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 1“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007591, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112075, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147515, dne 6. 4. 2021 
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pod ev. č. 2021/S 066-172159, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179234, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230891, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258676, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S  110-290031,  a  to  až  do  pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

II. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 2“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007592, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112073, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147514, dne 6. 4. 2021 
pod ev. č. 2021/S 066-172154, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179236, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230894, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258687, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290025, a to až do pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného  Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

III. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 3“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007593, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 3. 5. 2021, 7. 5. 2021, 24. 
5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045- 
112076, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058- 
147519, dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172170, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179244, dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-226212, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089- 
230892, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258667, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110- 
290028, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

IV. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 4 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 4“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007594, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7.  5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112078, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147521, dne 6. 4. 2021 
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pod ev. č. 2021/S 066-172169, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179233, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230887, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258674, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S  110-290026,  a  to  až  do  pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

V. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 5 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 5“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007595, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112072, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147518, dne 6. 4. 2021 
pod ev. č. 2021/S 066-172160, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179232, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230895, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258680, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290016, a to až do pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného  Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

VI. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 6 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 6“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007596, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112071, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147522, dne 6. 4. 2021 
pod ev. č. 2021/S 066-172161, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179230, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230890, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258672, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290034, a to až do pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného  Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

VII. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 7 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 7“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007597, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112070, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147520, dne 6. 4. 2021 
pod ev. č. 2021/S 066-172157, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179235, dne 7. 5. 2021 pod 
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ev. č. 2021/S 089-230896, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258679, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S  110-290030,  a  to  až  do  pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

VIII. 

Zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – se ukládá 
zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 8 „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 8“ veřejné zakázky „Zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“ 
zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007598, ve 
znění oprav uveřejněných ve dnech 22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 
6. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112069, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147517, dne 6. 4. 2021 
pod ev. č. 2021/S 066-172158, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179238, dne 7. 5. 2021 pod 
ev. č. 2021/S 089-230893, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258677, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 
2021/S 110-290023, a to až do pravomocného  skončení  správního  řízení  vedeného  Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“),  k   výkonu   dozoru   nad   dodržováním   pravidel   stanovených   tímto   zákonem  
a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese 
s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části 
šesté, obdržel dne 12. 5. 2021 návrh navrhovatele – ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se 
sídlem Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení 
správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 
24. 5. 2021 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125,      
se sídlem   Helfertova   2040/13,   613   00   Brno   (dále   jen   „zadavatel“)   –   učiněných    
při zadávání veřejné zakázky „Zajištění dopravní  obslužnosti  veřejnou  linkovou  dopravou 
na území Kraje Vysočina od roku 2022“ rozdělené na části 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 1“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007591, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112075, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147515, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172159, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179234, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230891, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258676, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290031 (dále jen „část 1 
veřejné zakázky“), 
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o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 2“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007592, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112073, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147514, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172154, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179236, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230894, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258687, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290025 (dále jen „část 2 
veřejné zakázky“), 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 3“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění   dne   1. 3. 2021   a   uveřejněno   ve   Věstníku   veřejných   zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007593, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 3. 5. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021      
a v Úředním věstníku Evropské unie dne  5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112076,  
ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058- 
147519, dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172170, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 
2021/S 070-179244, dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-226212, dne 7. 5. 2021  
pod ev. č. 2021/S 089-230892, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 098-258667, dne 
9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290028 (dále jen „část 3 veřejné zakázky“), 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 4“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007594, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112078, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147521, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172169, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179233, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230887, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258674, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290026 (dále jen „část 4 
veřejné zakázky“), 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 5“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007595, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112072, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147518, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172160, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179232, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230895, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258680, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290016 (dále jen „část 5 
veřejné zakázky“), 
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o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 6“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007596, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112071, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147522, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172161, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179230, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230890, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258672, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290034 (dále jen „část 6 
veřejné zakázky“), 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 7“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007597, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112070, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147520, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172157, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179235, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230896, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258679, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290030 (dále jen „část 7 
veřejné zakázky“), 

o „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina 
od roku 2022 - část č. 8“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 1. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
4. 3. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-007598, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 
22. 3. 2021, 6. 4. 2021, 12. 4. 2021, 7. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 7. 6. 2021 a v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 045-112069, ve znění 
dodatečných informací uveřejněných dne 24. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 058-147517, 
dne 6. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 066-172158, dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070- 
179238, dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-230893, dne 21. 5. 2021 pod ev. č. 
2021/S 098-258677, dne 9. 6. 2021 pod ev. č. 2021/S 110-290023 (dále jen „část 8 
veřejné zakázky“), 

(dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“). 

2. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele zahájeno dnem 12. 5. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. 

3. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou: 

o zadavatel, 

o navrhovatel. 

4. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující skutečnosti. 
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5. Podle § 61 odst. 1 správního řádu může správní orgán z moci úřední nebo na požádání 
účastníka před  skončením  řízení  rozhodnutím  nařídit  předběžné  opatření,  je-li  třeba,  
aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo 
provedení exekuce.  Předběžným  opatřením  lze  účastníkovi  nebo  jiné  osobě  přikázat,  
aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit 
jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce. 

6. K účelu či smyslu předběžného opatření se pak vyjádřil Nejvyšší správní soud, a to např.       
ve svém rozsudku č. j. 7 As 23/2013-33 ze dne 22. 8. 2013, v němž judikoval, že „[p]odstata 
rozhodnutí o nařízení předběžného opatření tedy spočívá v tom, že jím jsou dočasně upraveny 
zatímní poměry účastníků řízení tak, aby ještě před meritorním rozhodnutím podle ust. § 67 
odst. 1 správního řádu nedošlo k nevratným změnám, které by měly vliv na konečné 
rozhodnutí ve věci. Účelem předběžného opatření je zachovat ve vztazích účastníků řízení 
takový stav, který se co nejvíce blíží zamýšlenému zákonnému stavu. Rozhodnout o nařízení 
předběžného opatření lze jen před skončením správního řízení. Rozhodnutí o nařízení 
předběžného opatření tak nemůže vyvolat následky, které budou trvalé nebo 
neodstranitelné.“. 

7. Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2021/VZ 
ve věci návrhu navrhovatele ze dne 12. 5. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí 1 – 8 předmětné veřejné zakázky doposud 
nebylo pravomocně ukončeno, přičemž ke dni vydání tohoto rozhodnutí je zřejmé, že 
poslední den tzv. blokační lhůty dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona, podle kterého nesmí 
zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele, připadá na 11. 7. 2021, Úřad dospěl k závěru, že je nezbytné 
zatímně upravit poměry účastníků, a že tedy jsou dány důvody pro nařízení předběžného 
opatření  (v  daném  případě  spočívajícího  v uložení  zákazu  zadavateli  uzavřít  smlouvu      
v jednotlivých částech předmětného zadávacího řízení), k čemuž uvádí následující. 

8. Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám částí 1 – 8 veřejné zakázky, kdy je 
navrhovatel názoru, že zadavatel: 

o „stanovil  zcela  nepřiměřený  rozsah  přípustných  změn  počtu  ujetých  kilometrů      
v průběhu plnění Veřejné zakázky, čímž současně vytvořil nedůvodné překážky 
hospodářské soutěže“, 

o „poskytl rámcové návrhy jízdních řádů, jako základní podklad pro kalkulaci nabídkové 
ceny, pouze v datově nezpracovatelném  formátu  PDF,  čímž  postupoval  v  rozporu 
se zásadou přiměřenosti, zásadou zákazu diskriminace a vytvořil tak nedůvodné 
překážky hospodářské soutěže“, 

o „poskytl rámcové návrhy jízdních řádů s velkým množství chyb, které znemožňují 
dodavatelům  řádně  zpracovat  nabídkovou  cenu  za  plnění   Veřejné   zakázky,   
čímž postupoval  v  rozporu   se   zásadou   přiměřenosti,   zásadou   transparentnosti 
a v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ“, 

o „stanovil zadávací podmínky tak, že umožňují podání vzájemně neporovnatelných 
nabídek, čímž postupoval v rozporu se zásadou přiměřenosti a vytvořil nedůvodné 
překážky hospodářské soutěže“, 
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o „nepřiměřeně a diskriminačně nastavil kritérium hodnocení Podíl nízkopodlažních 
vozidel“, 

o „nedovoleně zvýhodnil dodavatele disponující vozidly pořízenými z dotace při tvorbě 
nabídkové ceny, čímž postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace“, 

o „nedovoleně zvýhodnil dopravce, kteří jsou současně vlastníky či provozovali 
autobusových nádraží využívaných pro plnění smlouvy, čímž  postupoval  v  rozporu  
se zásadou zákazu diskriminace.“ 

9. Vzhledem k množství navrhovatelem namítaných skutečností a vzhledem k tomu, že v rámci 
předmětného správního řízení bylo dne 16. 6.  2021  ukončeno  shromažďování  podkladů 
pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu, přičemž Úřad obdržel vyjádření 
účastníků řízení  k podkladům pro  vydání  rozhodnutí  ve dnech  22.  6.  2021  a 24.  6. 2021  
a do uplynutí tzv. blokační lhůty dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona (11. 7. 2021) zbývá pouze  
6 pracovních dnů, přičemž nelze mít postaveno na jisto, že k tomuto dni bude vydáno 
rozhodnutí ve věci samé, shledává Úřad jako nezbytné zatímně upravit poměry účastníků 
správního řízení a nařídit zadavateli předběžná opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít 
smlouvy v částech 1 – 8 předmětného zadávacího řízení. Vzhledem ke konci zákonné 
blokační lhůty totiž není vyloučeno, že by zadavatel mohl ještě před vydáním rozhodnutí 
Úřadu ve věci samé uzavřít s vybraným dodavatelem (vybranými dodavateli) smlouvy na 
plnění předmětů částí 1 – 8 veřejné zakázky, čímž by došlo ke zmaření účelu vedeného 
správního řízení. Za takové situace by ani v případě, že by byl postup zadavatele shledán 
nezákonným, nebylo možno ve věci uložit nápravné opatření, protože z povahy věci nelze 
zrušit zadávací řízení (§ 263 odst. 3 zákona), bylo-li by zadávací řízení již ukončeno. 

10. Vzhledem k tomu, že Úřad ze všech shora uvedených důvodů shledal nezbytným zatímně 
upravit poměry účastníků předmětného správního řízení, rozhodl o nařízení předběžných 
opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až VIII. tohoto rozhodnutí. 

 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – 
Sekce  veřejných  zakázek,  třída  Kpt.   Jaroše   1926/7,   Černá   Pole,   604 55   Brno.   Rozklad 
proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá podle § 61 odst. 2 správního řádu 
odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu  se  podle  § 261 
odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek činí výhradně prostřednictvím datové 
schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 

 
 
 
 

otisk úředního razítka 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
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Obdrží 
1. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno 
2. ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný 

 

Vypraveno dne 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 


