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Oznámení o výsledku šetření podnětu 
Vrácení dokumentace o zadávacím řízení 

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, včetně koncese s výjimkou 
koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 
25. 9. 2020 podnět ze dne 24. 9. 2020 s žádostí o prošetření postupu zadavatele – Lesy České 
republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový 
Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – ve věci veřejné zakázky „Lesnické činnosti bez prodeje dříví 
2021+“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení bylo do Věstníku veřejných 
zakázek odesláno dne 14. 8. 2020 a uveřejněno tamtéž dne 17. 8. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-
028773, ve znění opravy ze dne 4. 9. 2020 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 
14. 8. 2020 a uveřejněno tamtéž dne 19. 8. 2020 pod ev. č. 2020/S 160-390312, ve znění opravy 
ze dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-416286 (dále jen „veřejná zakázka“). 

Úřad k předmětné věci sděluje, že po provedeném šetření obsahu podnětu ve spojitosti 
s obdrženou dokumentací o zadávacím řízení neshledal důvody pro zahájení správního řízení 
z moci úřední, což však do budoucna nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu 
zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti. 

Současně v příloze vracíme zadavateli listinnou dokumentaci o zadávacím řízení týkající se veřejné 
zakázky. 
 
S pozdravem 
 
 
v z. Mgr. Michal Kobza 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
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Obdrží: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové 
 
Přílohy 
dle textu 




