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Oznámení o výsledku šetření podnětu 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími 
podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, obdržel dne 15. 2. 2021 podnět 
s žádostí o prověření postupu zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky 
„D7 Chlumčany zkapacitnění“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 
26. 6. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2020 pod ev. č. Z2020-022082, 
ve znění uveřejněných oprav a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 
124-302861, ve znění uveřejněných dodatečných informací (dále jen „veřejná zakázka“). 

Úřad k obsahu podnětu ve vztahu k pochybnostem stěžovatele o splnění technické kvalifikace 
dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 
Praha 8 (dále jen „MI“), v zadávacím řízení na veřejnou zakázku sděluje následující. Z dokumentace 
o zadávacím řízení vyplývá, že v šetřeném zadávacím řízení dosud nebylo dokončeno posouzení 
splnění podmínek účasti dodavatele MI, stejně tak ani nebylo rozhodnuto o výběru této 
společnosti jakožto dodavatele na veřejnou zakázku. Úřadu tedy ke dni vyhotovení tohoto 
výsledku šetření nemohla vzniknout pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval během 
posuzování technické kvalifikace dodavatele MI v souladu se zákonem, neboť otázku splnění 
technické kvalifikace dodavatelem MI zadavatel dosud neposoudil. Úřad dále dodává, že nelze 
a priori bez dalšího předjímat, že zadavatel bude při zadávání veřejné zakázky jednat v rozporu 
se zákonem, a to ani za situace, kdy má dodavatel např. určité indicie nasvědčující tomu, že jiný 
zadavatel v obdobném zadávacím řízení nepostupoval při posuzování technické kvalifikace 
dodavatele MI v souladu se zákonem. 

Nad rámec uvedeného Úřad apeluje na zadavatele, aby v šetřeném zadávacím řízení 
(za předpokladu, že by postup zadavatele směřoval k výběru dodavatele MI) důkladně posoudil 
prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem MI, a to mj. s ohledem na otázku týkající 
se oprávněnosti přechodu referenčních zakázek ze společnosti Metrostav a.s., IČO 00014915, 
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se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 na společnost MI, a to i s přihlédnutím k závěrům 
obsaženým v rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Af 138/2012 (potvrzeno rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 55/2015).  

Úřad podotýká, že v současné době je v souvislosti s posouzením otázky zákonnosti prokazování 
technické kvalifikace společností MI ve spojení s problematikou možnosti přechodu referenčních 
zakázek na tuto společnost Úřadem vedeno pod sp. zn. S0513/2020/VZ správní řízení (týkající 
se postupu jiného zadavatele), které nebylo dosud pravomocně ukončeno. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0513/2020/VZ bude toto 
rozhodnutí uveřejněno na internetové adrese www.uohs.cz, kde se s ním budete moci seznámit. 

Co se týče dalších námitek uvedených v podnětu, tj. námitky ohledně možného rozporu převodu 
části Divize 4 se ZOK a námitky ohledně možné absolutní neplatnosti či neúčinnosti převodu části 
Divize 4 na společnost MI, Úřad uvádí, že se jedná o otázku, která nespadá do přezkumné 
pravomoci Úřadu vymezené v ustanovení § 248 zákona, tj. Úřad není oprávněn v této věci zahájit 
šetření, ani vykonávat jinou dozorovou činnost. 

Úřad tedy v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve vztahu 
k veřejné zakázce ve spojitosti s relevantními podklady nebyly v současné době v rovině těchto 
skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, což však nevylučuje 
možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti. 

V příloze je zadavateli vracena i dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

S pozdravem 

 
 

JUDr. Eva Kubišová  
místopředsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
 
Přílohy 
Dokumentace o zadávacím řízení je zasílána spolu s písemným vyhotovením tohoto sdělení 
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