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Sdělení žadateli – dotaz k rozhodnutí č. j. ÚOHS-40058/2022/500 ze dne 10. 11. 2022    

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, a pro zvláštní postupy podle části šesté, vede v současné době pod sp. zn. 
ÚOHS-S0422/2022/VZ správní řízení zahájené z moci úřední dne 21. 9. 2022 ve věci přezkoumání 
úkonů zadavatele – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 
118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky 
„Zhotovitel stavby Zámek a Panský dům Litomyšl“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 21. 10. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2021 pod ev. 
č. Z2021-038957, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 
26. 10. 2021 pod ev. č. 2021/S 208-543166, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“). 

Dne 15. 11. 2022 přijal Úřad Váš dotaz z téhož dne (dále jen „Dotaz“) k výroku IV. rozhodnutí 
č. j. ÚOHS-40058/2022/500 ze dne 10. 11. 2022 (dále jen „Rozhodnutí“), kterým Úřad jako opatření 
k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku III. Rozhodnutí podle § 263 
odst. 2 zákona ruší oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 21. 6. 2022 a současně ruší 
i všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž se 
dotazujete, zda „úkon vyloučení musí zadavatel učinit opakovaně, tedy zda předmětným 
rozhodnutím byl úkon vyloučení dodavatelů zrušen. Vzhledem k tomu, že důvod vyloučení zůstává 
zachován a opakované vyloučení se jeví jako nadbytečné, zadavatel v rámci právní jistoty žádá Úřad 
o vyjádření, zda předmětná vyloučení byla zrušena a zadavatel má povinnost dodavatele opakovaně 
vyloučit či nikoliv.“ 

K Vašemu shora citovanému dotazu Úřad uvádí, že jak z výroku IV. Rozhodnutí vyplývá, všechny 
úkony, které zadavatel učinil při zadávání veřejné zakázky, počínaje zrušením oznámení rozhodnutí 
o výběru dodavatele ze dne 21. 6. 2022 a všechny úkony později učiněné, tj. i „úkon vyloučení  
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dodavatelů“, které jsou předmětem Vašeho Dotazu, byly výrokem IV. Rozhodnutí Úřadem zrušeny. 

 

 

S pozdravem  
 
 
Mgr. Michal Kobza 
ředitel Odboru veřejných zakázek I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
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