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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Č. j.: ÚOHS-S599/2013/VZ-6082/2014/523/Krk  Brno 20. března 2014 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 
8. 10. 2013, jehož účastníkem je 

 zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého 
náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Česká republika – 
Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 – 
ve veřejné zakázce „Zajištění procesních a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc“, zadávané 
formou otevřeného nadlimitního řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných 
zakázkách uveřejněno dne 30. 10. 2009 pod ev. č. 60038066, rozhodl takto: 

I. 

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého 
náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 – se dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání 
veřejné zakázky „Zajištění procesních a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc“ požadoval 
k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. c) citovaného zákona členství 
v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, 
když takové členství nebylo nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky, čímž nedodržel 
zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 citovaného zákona, přičemž tento postup mohl 
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy. 
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II. 

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle § 120 odst. 2 písm. a)  zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Česká republika 
– Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 – 
ukládá  

pokuta ve výši  250 000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). 
Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

ODŮVODNĚNÍ 

Podnět 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel 
dne 26. 7. 2012 podnět k přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo 
zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 (dále jen 
„zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky "Zajištění procesních a personálních auditů FN 
Brno a FN Olomouc", jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách 
uveřejněno dne 30. 10. 2009 pod ev. č. 60038066 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o uvedené 
veřejné zakázce. 

3. Po přezkoumání předložených podkladů Úřad získal pochybnosti o souladu postupu 
zadavatele se zákonem při posouzení, zda požadavek zadavatele uvedený v zadávací 
dokumentaci v části 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady, a to „doklad prokazující členství 
v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských 
zdrojů, které jsou relevantní vůči předmětu plnění veřejné zakázky“, byl oprávněný, a proto 
zahájil správní řízení z moci úřední. 

Správní řízení 

4. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel. 

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem ze dne 7. 10. 2013 č. j. ÚOHS-
S599/2/13-19060/2013/523/VNo. Usnesením ze dne 7. 10. 2013 č. j. ÚOHS-S599/2/13-
19062/2013/523/VNo Úřad zadavateli určil lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům 
pro rozhodnutí. 

6. Dne 8. 10. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo 
podle § 113 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení z moci úřední. 

7. Ve stanovených lhůtách zadavatel žádné důkazy nenavrhl, jiné návrhy neučinil, nevyjádřil své 
stanovisko v řízení ani se nevyjádřil k podkladům pro rozhodnutí. 
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Závěry Úřadu 

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech 
vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné 
zakázce, nabídky vybraného uchazeče a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel 
v šetřeném případě nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky 
a dopustil se správního deliktu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné 
skutečnosti. 

9. Podle § 50 odst. 1 zákona kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění  

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,  

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,  

c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a  

d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.  

10. Podle ust. § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, 
který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci, 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující 
jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění 
veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, a 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních 
právních předpisů. 

11. Jako předmět veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci uveden personální a procesní audit 
FN Brno a FN Olomouc. „Procesní audit by měl být za účelem identifikace slabých míst, které 
negativně ovlivňují výkonnost FN. Zavedením procesního řízení by mělo dojít k zefektivnění 
procesů, k odstranění nadbytečných aktivit a zprůhlednění vazeb uvnitř organizační struktury 
FN. Personální audit by měl zajistit nezávislé posouzení využití lidských zdrojů a vhodné 
skladby stávajících zaměstnanců. Projekt by měl prověřit systém řízení FNB a FNOL z hlediska 
strategického, finančního, organizačního a procesního se zaměřením na systém řízení léčebné 
péče a efektivity léčebných výkonů, systém finančního řízení, činnosti úseku THS, systém 
řízení lidských zdrojů. Následně formulovat doporučení, která povedou ke zvýšení celkové 
efektivity fungování nemocnic. Dále bude provedeno vyhodnocení kompetencí klíčových 
zaměstnanců vůči doporučenému cílovému stavu.“ 

12. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.2 zadávací dokumentace prokáže 
uchazeč předložením:  
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c) doklad prokazující členství v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby 
v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, které jsou relevantní vůči předmětu plnění veřejné 
zakázky. 

13. Lze konstatovat, že za kvalifikaci je třeba považovat schopnost dodavatele uskutečnit 
zadavatelem požadovanou veřejnou zakázku. Schopnost dodavatele prokázat splnění 
požadované kvalifikace poskytuje zadavateli určitou míru jistoty, že bude moci uzavřít 
smlouvu na plnění veřejné zakázky s takovým dodavatelem, který je po všech stránkách 
způsobilý veřejnou zakázku splnit a dále, že neexistují okolnosti, které by mohli jeho účast 
na plnění veřejné zakázky zpochybnit.  

14. Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 zákona jsou v zákoně taxativně vymezeny 
a zadavatel je povinen požadovat jejich splnění dle ust. 51 odst. 1 zákona. Zadavatel však 
nemůže jít nad rámec ust. § 54 zákona a pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
požadovat takový doklad, který nemá oporu v zákoně. 

15. Obecně lze říci, že profesní kvalifikační předpoklady určují právní či právně-podnikatelskou 
způsobilost dodavatele k plnění veřejné zakázky a vymezují, že daný dodavatel je oprávněn 
poskytnout požadované plnění v souladu s právními předpisy, tedy, že je oprávněn k výkonu 
příslušné činnosti. Profesní kvalifikační předpoklad podle ust. § 54 písm. c) souvisí výhradně 
s veřejnými zakázkami na služby. Zákon nestanoví požadavek na druh či typ dokladu, který 
má být dodavatelem poskytnut, musí z něj však nepochybně vyplývat členství v příslušné 
komoře nebo profesní organizaci. Toto ustanovení směřuje ke stavovským organizacím 
a komorám a jedná se zejména o patentové zástupce, notáře, advokáty, auditory, daňové 
poradce, znalce a tlumočníky. 

16. Zadavatel vždy musí zvážit, zda je jím požadované členství dodavatele v konkrétní profesní 
organizaci či profesní samosprávné komoře nezbytné pro plnění veřejné zakázky. 
Prokazovat členství v požadované profesní organizaci či profesní samosprávné komoře je 
třeba pouze v těch případech, jestliže je podle právního řádu členství v dané profesní 
organizaci či profesní samosprávné komoře předpokladem výkonu činnosti, která má být 
předmětem veřejné zakázky. Příkladem takovéto činnosti jsou advokáti, resp. výkon 
advokacie. Advokát smí vykonávat právní služby advokáta pouze tehdy, jestliže je zapsán 
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.  

17. Předmět šetřené veřejné zakázky spadá pod živnost volnou dle § 25 zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále též „živnostenský zákon“). 
Podle § 25 odst. 1 živnostenského zákona je živnost volná živnost opravňující k výkonu 
činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné 
způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny 
všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1 živnostenského zákona). 

18. S ohledem na výše uvedené vyplývá, že živnostenský zákon pro provozování této živnosti 
nestanovuje žádné zvláštní podmínky ani prokazování odborné či jiné způsobilosti. 
Toto podnikání není upraveno ani žádným zvláštním právním předpisem, ze kterého by 
vyplývalo, že k provádění činností v oblasti procesních a personálních auditů je zapotřebí 
členství v určité profesní komoře či profesní organizaci. 
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19. Úřad konstatuje, že zadavatelem stanovený profesní kvalifikační požadavek je v rozporu se 
zákonem, neboť výše uvedený doklad, může zadavatel požadovat pouze tehdy, kdy je takové 
členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky. Dále Úřad uvádí, že povinnost členství 
v zadavatelem požadované organizaci nesouvisí s předmětem veřejné zakázky a není zcela 
nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky mohou splnit 
stejně dobře ti uchazeči, kteří členy takovéto organizace nejsou. Zadavatel tudíž není 
oprávněn požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uvedeným dokladem. 

20. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 14. 12. 2009 do 9:00 hod. 
Ve stanovené lhůtě obdržel zadavatel pouze jednu nabídku.  

21. Tím, že zadavatel požadoval k prokázání profesní kvalifikace doklad prokazující členství 
v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských 
zdrojů mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Lze oprávněně předpokládat, 
že výše uvedený požadavek mohl zabránit v podání nabídky těm dodavatelům, kteří nejsou 
členy žádné takové organizace, i přesto, že by tito uchazeči byli zcela způsobilí k plnění 
předmětu veřejné zakázky.  O tom může svědčit i ta skutečnost, že zadavatel obdržel pouze 
jednu nabídku. 

22. Úřad v této souvislosti doplňuje, že zákon označuje za správní delikt nejen jednání, které 
prokazatelně ovlivnilo zadávací řízení, ale i takové jednání, které pouze mělo potenciál 
takového ovlivnění, aniž nutně k tomuto ovlivnění prokazatelně došlo. Právě úvaha Úřadu 
nad případnými následky úkonů zadavatele je však v této souvislosti legální součástí 
správního uvážení Úřadu a je pojmovou součástí skutkové podstaty spáchání správního 
deliktu. 

23. Ustanovení § 6 zákona stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona 
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásada zákazu 
diskriminace zajišťuje, aby žádný z dodavatelů nebyl zvýhodněn oproti jiným dodavatelům.  

24. Zásadou zákazu diskriminace se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 
1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. 6. 2008. V tomto rozsudku mimo jiné uvedl: „… za skrytou formu 
nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních je třeba považovat postup, kterým zadavatel 
znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku …“ 

25. Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu 
předložení dokladu „prokazujícího členství v organizaci sdružující právnické osoby poskytující 
služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, které jsou relevantní vůči předmětu plnění 
veřejné zakázky“ porušil zásadu zákazu diskriminace ust. § 6 zákona, neboť mohl tímto 
protizákonným postupem znevýhodnit některé uchazeče, resp. jím zcela znemožnit možnost 
ucházet se o veřejnou zakázku a snížit tím jejich počet, což v konečném důsledku představuje 
omezení soutěžního prostředí. Zadavatel diskriminoval ty uchazeče, kteří nejsou členy 
organizace sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských 
zdrojů, neboť se nemohli do předmětného zadávacího řízení přihlásit, přičemž bez tohoto 
požadavku by byli schopni zakázku realizovat. 

26. Závěrem Úřad shrnuje, že se zadavatel se dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 
písm. a) zákona, tím, že při zadávání veřejné zakázky požadoval k prokázání profesních 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. c) zákona členství v organizaci sdružující 
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právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, když takové 
členství nebylo nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky, čímž nedodržel zásadu 
zákazu diskriminace stanovenou v § 6 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy. 

K uložení sankce 

27. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží 
postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup 
podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu 
s uchazečem podle § 82 zákona. 

28. Zadavatel se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle ust. 
§ 120 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že při zadávání veřejné zakázky požadoval k prokázání 
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. c) zákona členství v organizaci 
sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, 
když takové členství nebylo nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky, čímž nedodržel 
zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně 
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy. 

29. Jelikož zadavatel uzavřel dne 19. 1. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by dodržel 
postup stanovený pro zadávání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy, naplnil tak skutkovou podstatu 
správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.  

30. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní 
delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, 
nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 

31. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda 
je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad 
o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 26. 7. 2012 
a správní řízení z moci úřední zahájil Úřad dne 8. 10. 2013. K uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem došlo dne 19. 1. 2010. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě 
odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla. 

32. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky 
nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle 
§ 120 odst. 1 písm. a) zákona.  

33. V daném případě cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního 
deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle zadavatelem doložených 
výdajů za plnění veřejné zakázky celkem 22 920 000,- Kč (cena veřejné zakázky vč. DPH 
po zavření smlouvy ze dne 19. 1. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2010). Horní 
hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 1 146 000,- Kč. 

34. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou 
osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  
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35. Úřad při stanovení výše pokuty vzal v úvahu závažnost správního deliktu, za který ukládá 
sankci. Stanovením požadavku k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 
písm. c) zákona jako „doklad prokazující členství v organizaci sdružující právnické osoby 
poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, které jsou relevantní vůči 
předmětu plnění veřejné zakázky“, když takové členství nebylo nezbytné pro plnění 
předmětné veřejné zakázky, je zároveň porušením zásady zákazu diskriminace stanovené 
v § 6 zákona. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě obdržel zadavatel pouze jednu 
nabídku, mohlo mít pochybení zadavatele za důsledek omezení soutěžního prostředí, které 
je považováno za jedno z nejzávažnějších pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek. 

36. Postupem zadavatele došlo k významnému omezení základního účelu procesu zadávání 
veřejné zakázky, kterým je zajištění spravedlivé soutěže v souladu se základními principy 
zadávání vyplývajícími z ust. § 6 zákona. S ohledem na předmět plnění nelze předpokládat, 
že by na trhu neexistovali i jiní dodavatelé schopní zajistit zadavatelem požadované plnění. 
V konečném důsledku tak mohl zadavatel obdržet nabídky od dalších dodavatelů, přičemž 
některá mohla obsahovat pro zadavatele výhodnější podmínky. Následkem postupu 
zadavatele byla skutečnost, že vybraný uchazeč – Scott & Hagget Czech, s.r.o., 
IČO 25133977, se sídlem Týnská 21, Praha 1, 112 00 Praha 1 – nebyl vystaven potenciálně 
možné konkurenci, v jehož důsledku mohlo dojít k nehospodárnému využití veřejných 
prostředků. 

37. Při posouzení okolností, za kterých byl správní delikt spáchán, vzal Úřad v úvahu tu 
skutečnost, že zadavatel pochybil již na samém počátku zadávacího řízení, a to při tvorbě 
zadávacích podmínek, neboť stanovil požadavek na prokázání profesních kvalifikačních 
předpokladů diskriminačním způsobem, čímž byl od počátku ovlivněn celý průběh 
zadávacího řízení a nemohlo dojít k řádné soutěži mezi jednotlivými dodavateli. 

38. Vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, má Úřad za to, že nelze minimalizovat výši 
sankčního postihu. Úřad k uvedenému podotýká, že uložená pokuta musí být natolik 
intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty 
by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i 
Krajský soud v rozsudku č. j. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že 
„konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné 
nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně 
znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho 
represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním.“ 

39. Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, 
neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně 
„nespravedlivá“. Ze zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 
a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění 
zákona č. 258/2013 Sb. ze dne 19. 12. 2013 Úřad zjistil, že zadavatel operuje celkovými 
příjmy ve výši 869 958 768,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou 
výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého 
rozpočtu disponuje, považovat za likvidační. 

40. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě 
základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností 
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stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení 
porušování zákona, resp. jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností 
případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty zohlednil spíše 
preventivní charakter uložené sankce, a proto uložil pokutu ve výši 250 000,- Kč. 

41. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem k zjištěnému správnímu 
deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť smlouva na plnění veřejné zakázky je již 
uzavřena a nápravy tedy nelze dosáhnout. 

42. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního 
úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, 
variabilní symbol – IČO zadavatele. 

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, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. 

 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
 
Vypraveno dne 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 


