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USNESENÍ 

Č. j.: ÚOHS-S0233/2019/VZ-18862/2019/531/VNe  Brno: 12. července 2019 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 6. 2019, 
na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou 

 zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2,  
500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 1. 2018 
advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125,  
se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno, 

 navrhovatel – Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, IČO 61325759, se sídlem Dělnická 946, 
441 01 Podbořany, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Výběr dopravců pro 
uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území 
Královéhradeckého kraje“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno 
k uveřejnění dne 29. 10. 2018 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 11. 2018, 
pod ev. č. Z2018-037822, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 1. 2019, dne 31. 1. 2019, dne  
11. 2. 2019, dne 22. 2. 2019 a dne 1. 3. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne  
2. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 211-482566, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2019 pod  
ev. č. 2019/S 011-022288, dne 1. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 023-051263, dne 12. 2. 2019 pod  
ev. č. 2019/S 030-068100, dne 22. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 038-086540 a dne 1. 3. 2019 pod  
ev. č. 2019/S 043-098936, 

vydává toto 

usnesení: 

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,  
IČO 61325759, se sídlem Dělnická 946, 441 01 Podbořany – ze dne 10. 6. 2019 na zahájení 
správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky 
„Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové 
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dopravě na území Královéhradeckého kraje“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení 
bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 10. 2018 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 
1. 11. 2018, pod ev. č. Z2018-037822, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 1. 2019, dne  
31. 1. 2019, dne 11. 2. 2019, dne 22. 2. 2019 a dne 1. 3. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie 
dne 2. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 211-482566, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2019 pod 
ev. č. 2019/S 011-022288, dne 1. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 023-051263, dne 12. 2. 2019  
pod ev. č. 2019/S 030-068100, dne 22. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 038-086540 a dne 1. 3. 2019  
pod ev. č. 2019/S 043-098936, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť výše jmenovaný navrhovatel vzal dne 8. 7. 2019 
svou žádost, tj. návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 10. 6. 2019, zpět. 

ODŮVODNĚNÍ 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržel dne 10. 6. 2019 návrh navrhovatele – Autobusová doprava s.r.o. 
Podbořany, IČO 61325759, se sídlem Dělnická 946, 441 01 Podbořany (dále jen 
„navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 1. 2018 advokátní 
kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125,  
se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání 
veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“, zadávané 
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 10. 2018 
a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 11. 2018, pod ev. č. Z2018-037822, 
ve znění oprav uveřejněných dne 14. 1. 2019, dne 31. 1. 2019, dne 11. 2. 2019, dne  
22. 2. 2019 a dne 1. 3. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 11. 2018 
pod ev. č. 2018/S 211-482566, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2019 pod  
ev. č. 2019/S 011-022288, dne 1. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 023-051263, dne 12. 2. 2019 pod 
ev. č. 2019/S 030-068100, dne 22. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 038-086540 a dne 1. 3. 2019 
pod ev. č. 2019/S 043-098936 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Úřad obdržel uvedený návrh dne 10. 6. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona 
ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů  
zadavatele. 

3. Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám, resp. proti postupu zadavatele 
souvisejícímu s uveřejněním zadávací dokumentace. 

4. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou 

o zadavatel, 

o navrhovatel. 
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5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-
S0233/2019/VZ-16338/2019/531/VNe ze dne 11. 6. 2019.  

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S0233/2019/VZ-18382/2019/531/VNe ze dne 4. 7. 2019 stanovil Úřad 
účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

7. Dne 8. 7. 2019 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí 
návrhu ze dne 10. 6. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, 
jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 8. 7. 2019 svůj návrh ze dne 10. 6. 2019 zpět,  
a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 
písm. a) správního řádu, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

POUČENÍ 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – 
Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle 
§ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další 
podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky 
nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 
  

otisk úředního razítka 
  

 
 

v z. Mgr. Michal Kobza 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 

 

 
 
 
 
Obdrží: 
1. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno 
2. Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany 
 
Vypraveno dne:  
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 


