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Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48133981, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
(dále jen „Fond“ nebo „podatel podnětu“)
tímto podává

PODNĚT
k zahájení řízení z moci úřední k přezkoumání úkonů zadavatele podle ust. § 249 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“)
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1.

Fond v rámci 11. kola dotačního Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 k Operaci
8.5.3. - Přeměna porostů náhradních dřevin obdržel dne od žadatele Lesy České republiky, s.p.,
IČO: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
(dále též jen „Zadavatel“) žádost o dotaci na realizaci projektu s názvem „Přeměna PND na LS
Litvínov – LHC Litvínov (LR 3,4)“.

2.

Při administrativní kontrole k převzetí dokumentace k zadávacímu řízení v rámci kontroly plnění
podmínek pro poskytnutí dotace Fond dne 28.4.2021 zjistil, že na realizaci dotací podpořeného
projektu se podílela jako dodavatel společnost UNILES, a.s., IČO: 47307706, sídlem Jiříkovská
913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk (dále též jen „Vítězný dodavatel“), se kterou Zadavatel
dne 1.2.2021 uzavřel Smlouvu o provádění pěstebních činností – PRV Název veřejné zakázky:
Přeměna PND na LS Litvinov - LHC Litvinov (LR 3, 4) (dále též jen „Smlouva“).

3.

V rámci Zadávací dokumentace (viz kap. 5.4.) pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Přeměna
PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 3,4)“, Evidenční číslo VZ: Z2020-044447 Zadavatel stanovil
jako jednu z podmínek v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požadoval,

aby každý účastník zadávacího řízení prokázal její splnění: „Obchodní společnost, ve které veřejný
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného
ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto
zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého
jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného
zadávacího řízení, přičemž bude vystupovat v pozici účastníka zadávacího řízení nebo v pozici
poddodavatele, kterým prokazuje jiný účastník zadávacího řízení (dodavatel) kvalifikaci, zadavatel
přistoupí k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 odst. 2 písm. a)
zákona, tj. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Účastník zadávacího řízení pro prokázání
splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že on ani jeho
případný poddodavatel, kterým prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného
ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.“
Důkaz:
Dokumenty k VZ uveřejněné na https://www.vestnikverejnychzakazek.cz ohledně evidenčního čísla
VZ
Z2020-044447
a
na
https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republikysp/zakazka/38626/dokumenty

4.

V rámci zadávacího řízení Vítězný dodavatel čestně prohlásil, že: „není obchodní společností, ve
které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti;
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,
v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti“.

Důkaz: Příloha ZD č. 3 - Úvodní list nabídky ze dne 19.1.2021
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5.

Z obsahu zakladatelských právních jednání (Stanov) Vítězného dodavatele však plyne, že
Vítězný dodavatel je člen skupiny AGROFERT.
Důkaz: Listiny publikované ve sbírce listin obchodního rejstříku pod sp. zn. B 340 vedené u
Krajského soudu v Ústí nad Labem

6.

Z obsahu Závěrečné zprávy o auditu fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem
zamezit střetu zájmů v České republice, provedeném Generálními ředitelstvími pro regionální a
městskou politiku (REGIO) a pro zaměstnanost, sociální začleňování a sociální věci (EMPL) – Audit
č. REGC414CZ0133 ze dne 5.2.2020 (dále též jen „Audit“) se podává, že útvary Evropské komise
dospěly k závěru, že skutečným majitelem společností spadajících do skupiny AGROFERT je p. Ing.
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky, který též s ohledem na v Auditu popsané prvky
správy a řízení společností spadajících do skupiny AGROFERT prostřednictvím svěřenských fondů
nepřímo ovládá mateřskou společnost skupiny AGROFERT (AGROFERT a.s.). Vzhledem k těmto
dílčím závěrům dospěly útvary Komise k závěru, že na p. Ing. Andreje Babiše se vztahuje ust. § 4c
zákona o střetu zájmů.

7.

Co do podrobností lze odkázat na obsah Auditu, který byl uveřejněn. Blíže viz na
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docoffic/official/reports/cz functioning report/cz fun
ctioning report cs.pdf.

8.

Podle ust. § 4c zákona o střetu zájmu platí, že „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního
předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu
upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka
v obchodní společnosti.“

9.

Podle ust. § 4b zákona o střetu zájmu platí, že „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého
dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze
zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou
zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

10.

Z výše uvedeného plyne, že formulace podmínky (zákazu) ve vztahu k veřejnému funkcionáři
uvedenému v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů je totožná, jak v případě ust. § 4c zákona
o střetu zájmů, tak v případě ust. § 4b téhož zákona.

11.

Shora citované závěry útvarů Evropské Komise publikované v Auditu jsou tak bez dalšího
použitelné i pro aplikaci regulace dle § 4b zákona o střetu zájmu. Rozhodnutí Zadavatele o výběru
Vítězného dodavatele bylo při respektování závěrů v Auditu učiněno v rozporu se zákonem,
ovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky a Zadavatel tak v rozporu se ZZVZ s Vítězným dodavatelem
posléze uzavřel Smlouvu.

12.

S ohledem na výše uvedené tak Fond navrhuje, aby ÚOHS jako orgán dohledu nad
zadáváním veřejných zakázek přezkoumal úkony Zadavatele a v případě zjištění
nedodržení postupu stanoveným ZZVZ, zejména porušení zákazu formulovaného
podle § 4b zákona o střetu zájmu přijal opatření k nápravě předvídaná ZZVZ, zejména
uložil zákaz plnění ze Smlouvy o provádění pěstebních činností – PRV Název veřejné
zakázky: Přeměna PND na LS Litvinov - LHC Litvinov (LR 3, 4) uzavřené mezi
Zadavatelem a Vítězným dodavatelem ze dne 1.2.2021.

13.

Fond zároveň žádá, aby byl informován, jak bylo s tímto podnětem naloženo.
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V Praze dne 20.7.2021

Mgr. Gabriela Vaňková
ředitelka legislativně právního odboru SZIF
otisk úředního razítka

Přílohy:
1. Příloha ZD č. 3 - Úvodní list nabídky: dodavatel UNILES, a.s. ze dne 19.1.2021
2. Protokol komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.1.2021
3. Záznam o posouzení kvalifikace účastníka zadávacího řízení
4. Smlouva o provádění pěstebních činností – PRV
Název veřejné zakázky: Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 3,4)
Uzavřená dne 27.1.2021 mezi Lesy České republiky, s.p. a společností UNILES, a.s.
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