erstvo sprav
vedlnosti
Ministe
Vyšehraadská 16
128 10 P
Praha 2

padu 2012
V Praze dne 7. listop

Podn
ně t k zahá
z
jen
nı́ ř ı́zen
nı́ o přrestupk
ku znallce
podlle § 25a a ná sl.
s zá ko
ona č . 36/1967 Sb.
ve smysslu § 17 instrrukce Ministerstva spraavedlnosti 90/2012‐OSD
9
D‐ZN, o spráávním řízení
ve věcecch znalců a tlumočníků,
t
a o některýých dalších otázkách
o

Přestup
pek
Přestupek podle § 25a
2 odst. 1 písm.
p
a) zákoona č. 36/19
967 Sb., o zn
nalcích a tlum
močnících, ve
v znění
ů, spočívajíccí v porušen í povinnostii znalce vykonávat znaleeckou činno
ost
pozdějšíích předpisů
řádně v souladu s § 8 téhož zák
kona, spáchaaný v souvisslosti ze zpra
acováním znnaleckého posudku
ne 15.10.201
12 „Posouzen
ní prováděccí smlouvy č.85/2011 zee dne 15.7.2
2011
č. 2373//2012 ze dn
na poskyytnutí licenccí a souvisejjících služeb
b mezi centrrálním zadav
vatelem a Fuujitsu Techn
nology
Solution
ns s.r.o. a jejíích dodatků
ů“

Znalec
S
CScc. LL.M. místtem podnikáání Praha 8, Včelařská 99, PSČ 182 00,
Prof. Ingg. Vladimír Smejkal,
IČ 10134611, znalec jmenovaný rozhodnuttím ministraa spravedlnosti ČSR ze ddne 25.6.19
987
1972/87, rozzhodnutím ministra sp ravedlnosti ČR ze dne 21.6.1995
2
č. j. ZT 2262/
/95
č. j. ZT 1
a rozhod
dnutím min
nistra sprave
edlnosti ČR ze dne 19.3.2001 č. j. M – 456/200 1 v oborech
h
ekonom
mika, elektronika, krimin
nalistika, kyb
bernetika, školství
š
a kultura
Podatell
STUDEN
NT AGENCY
Y, s.r.o. se síídlem Brno,, náměstí Sv
vobody 86/
/17, PSČ 6002 00, IČ 25
5317075,
zastoupena na zák
kladě plné moci
m
Mgr. V
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datová sch
hránka akjz487
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datová schrránka kdw5ubt
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ování
káková, dato
ová schránkaa kdw5ubt, e‐mail kuka
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a
Příloha
1. Plnáá moc
2. Znallecký posud
dek č. 2373/2012 ze dnee 15.10.2012
2
3. Stížn
nost navrho
ovatele protii postupu sp
právního org
gánu ze dne 14.8.2012
4. Usneesení č. j. ÚO
OHS‐S196,25
59,303/201
12/VZ‐17207/2012/511/MOn ze ddne 1.10.201
12
5. Rozk
klad navrho
ovatele ze dn
ne 17.10.201
12
6. Doplnění rozklaadu navrhov
vatele ze dnee 2.11.2012
hodnutí Úřaadu pro ochrranu hospod
dářské soutěěže č. j. ÚOH
HS‐S327/20112/VZ‐
7. Rozh
16330/2012/52
21/MLa ze dne
d 24.10.2 012

I.
C
LL.M. m
místem podnikání Prah
ha 8, Včelařřská 9, PSČ
Č 182 00,
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.
nutím minisstra spravedlnosti ČSR
R ze dne 25.6.1987
IČ 10134611, znaleec jmenovaný rozhodn
1972/87, ro
ozhodnutím
m ministra sspravedlnossti ČR ze dne 21.6.19995 č. j. ZT 2262/95
2
č. j. ZT 1
a rozhod
dnutím miinistra spra
avedlnosti Č
ČR ze dne 19.3.2001 č. j. M – 4556/2001 v oborech
ekonom
mika, elektro
onika, krim
minalistika, kkybernetikaa, školství a kultura ((dále jen „znalec“)
zpracovval na záklaadě objedná
ávky Úřadu
u pro ochraanu hospodářské soutěěže se sídle
em třída
Kpt. Jaro
oše 7, 604 55 Brno‐střed ‐ Černáá Pole (Brn
no‐střed), IČ
Č 653494233, (dále jen „Úřad“)
znaleckýý posudek č. 2373/2012 ze dne 15.10.2012 (dále jen „posudek“)
„
u se měl
. V posudku
znalec vvyjádřit k po
ostupu centrrálního zadaavatele Česk
ká republika – Ministersstvo vnitra se
s sídlem
Praha 7, Nad Štolou
u 3, PSČ 170
0 34, IČ 000
007064, (dáále jen „centtrální zadavvatel“) a za
adavatele
vo práce a ssociálních věcí se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu
Česká republika – Ministerstv
0 IČ 0055
51023, (dálle jen „zad
davatel“) při uzavíráníí smluvních
h vztahů
1/376, PSČ 128 01,
Parku 2336/
/22, PSČ
se spoleečností Fujittsu Technollogy Solutioons s.r.o., see sídlem Prraha 4, V P
148 00, IČ 2611531
10, (dále jen „Fujitsu“).
b zpracová
án přesto, žže nejen pod
datel, ale i další účastníkk správního
o řízení –
Znaleckýý posudek byl
společno
ost OKsysteem s.r.o. se
e sídlem Praaha 4 ‐ Nu
usle, Na Pan
nkráci 16900/125, PSČ 140 21,
IČ 27373665, (dále jen „OKsysstem“) od poočátku shod
dně namítalii, že znalec jje s ohledem
m na jeho
ke shora uveedenému za
adavateli po djatý a tedy
y nezpůsob
bilý ke zpraacování zna
aleckého
poměr k
posudk
ku v šetřené
ém případě
ě. Úřad všakk svým usnesením č. j. ÚOHS‐S1966,259,303/2012/VZ‐
17207/2
2012/511/M
MOn ze dn
ne 1.10.201
12 stížnost zamítl jak
ko nedůvoddnou. Proti tomuto
usnesen
ní podal pod
datel rozklad
d.
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Vzhledeem k tomu, že sám zna
alec dosud n
neoznámil Úřadu skutečnosti, proo které je vyloučen,
v
a posudek ve správ
vním řízení naopak
n
zpraacoval a přeedložil, je po
osudek v souučasné době jedním
meritorně ro
ozhodovat. Podatel
P
jakoo účastník sp
právního
z podklaadů, na základě nichž bude Úřad m
řízení m
měl tak mo
ožnost se s posudkem seznámit a dospěl k závěru, žee způsob, jakým je
zpracovván a závěry
y, které znallec učinil, m
mohou naplň
ňovat skutko
ovou podstaatu přestupk
ku podle
§ 25a od
dst. 1 písm
m. a) zákona
a č. 36/196 7 Sb., o znaalcích a tlum
močnících, vve znění po
ozdějších
předpisů
ů (dále též jen
j „ZZT“). Podatel
P
je p řesvědčen o tom, že po
osudek nen
ní zpracován
n řádně,
nýbrž ú
účelově s cíílem legaliz
zovat nezák
konný posttup centrálního zadavvatele a zad
davatele
při uzavvírání smluv
vních vztahů
ů, na jejichž zzákladě doššlo k realizacci plnění, kteeré mělo bý
ýt zadáno
jako veeřejná zakázka v režim
mu zákona č. 137/200
06 Sb., o veřejných zaakázkách, ve
v znění
pozdějšíích předpisů
ů.
O podjaatosti znalcce k osobě zadavatelee svědčí i nedávné ro
ozhodnutí Ú
Úřadu č. j.. ÚOHS‐
S327/2012/VZ‐16
6330/2012/
/521/MLa ze dne 24.10.2012,
2
, kterým Ú
Úřad jedno
označně
ný v nedáv
vné době tímtéž zn
nalcem pro
o téhož
potvrdiil, že jiný posudek zpracovan
zadavattele (znale
ecký posudek č. 23
339/2011 ze dne 17.10.2011)
1
) není ob
bjektivní
a nestra
anný a od
dmítl ho ja
ako nezpůssobilý k úččelu, pro nějž byl vyydán. Poku
us téhož
zadavattele zadat veřejnou
v
za
akázku v jeednacím řízzení bez uveřejnění (ttedy „napřímo“ bez
soutěže
e předem vybranému
v
u dodavate li) na záklladě závěrů
ů téhož zn
nalce, označčil Úřad
za poru
ušení zákon
na č. 137/20
006 Sb., o veeřejných zak
kázkách, ve znění
z
pozděějších předpisů (dále
jen „zák
kon“). Úřad mimo
m
jiné ko
onkrétně uvvedl:
Úřad konstatuje, že přístup znallce ke zpraccování znalecckého posud
dku, kdy je doopodrobna zkoumán
z
p
daalších dodavvatelů byla bez
b detailní zznalosti kon
nkrétních
pouze prrodukt IBM,, přičemž u produktů
technickkých řešení konstatován
k
na jejich neppoužitelnost,, není způso
obilý k přijettí závěru, žee jediným
dodavattelem schopn
ným realizovvat předmětt veřejné zak
kázky je IBM..
Konečnýý závěr znalce, že sp
polečnost IB
BM je z objektivních
o
technickýcch důvodů jediným
dodavattelem, kterýý je schopen
n zajistit pllnění předm
mětu veřejné
é zakázky, tedy není podložen
p
relevanttními zjištěn
ními, a proto
o znalecký poosudek neum
možňuje učin
nit objektivnní a nestrann
ný závěr,
zda zada
avatel zadávvá veřejnou zakázku
z
v jeednacím řízeení bez uveře
ejnění v soulladu se záko
onem.
Úřad teedy ve smyyslu výše uvvedených úvvah podrob
bil kritickém
mu hodnoceení všechny aspekty
předložeeného posud
dku, včetně zvolené
z
metoody znaleckéého zkoumá
ání a způsobbu vyvozován
ní závěrů
znalce a dospěl k zá
ávěru, že zad
davatel jeho předložením
m skutečnost, že by mu ssvědčilo prá
ávo zadat
veřejnou
u zakázku v jednacím řízení bez uvveřejnění, neeprokázal. Podle
P
Úřadu jje znalecký posudek
diskvaliffikován přísstupem znalce k jednotllivým dodavvatelům při porovnávánní dostupnýcch řešení
na trhu a dále tím, že znalec su
ub otázky nnestanovil ta
ak, aby mohl být závěr znaleckého posudku
odmínky prro použití jeednacího říízení bez
vůbec rrelevantní k posouzení, zda byly nnaplněny po
uveřejněění.
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Ačkoliv tedy Úřad v rámci odů
ůvodnění výýše citovaného rozhodnutí konstattoval neobjjektivitu
dní vady zn
naleckého posudku,
p
saamotný výro
ok rozhodnu
utí dopadá ppouze na zad
davatele.
a zásad
Úřad neepodal, a an
ni nemá po
ovinnost pod
dat, podnětt k zahájení správního řízení o přřestupku
znalce. Z
Znalec však
k vydáním hrubě zkreesleného a neúplného
o posudku vvýznamnou
u měrou
přispěl k pokusu zadavatele zadat veeřejnou za
akázku, an
niž předtím
m proběhlo
o řádné
a znalecký p
posudek zad
davatel v zadávacím řízzení oslovil jediného
zadávaccí řízení. S odkazem na
uchazečče, čímž bylaa vyloučena
a jakákoliv ssoutěž o cen
nu či jiné pa
arametry poožadovaného plnění.
Zadáním
m veřejné zaakázky, kterrá se opíralaa o znalecký
ý posudek, mohlo
m
tak doojít ke vznik
ku škody
velkého rozsahu zaadavateli. To vše činí j ednání znallce společen
nsky škodlivvým. Skuteččnost, že
ům zabránilo rozhodnuttí Úřadu, naa nezákonném jednání zznalce nic ne
emění.
popsanýým následků
S ohledeem na výše uvedené po
odatel uzavvírá, že zásaadní nedosta
atky dřívějššího posudk
ku znalce
zpracovvaného pro zadavatele
e byly Úřad
dem jednoznačně pottvrzeny. Vzhhledem k nesporné
n
odbornéé erudici a zkušenosti znalce přittom nemoho
ou být před
dmětné neddostatky dů
ůsledkem
pouhého
o opomenu
utí či prossté nedbaloosti. Posud
dek byl ve
e správním
m řízení označen
o
za zkreslený a ne
eúplný, a není tedyy výsledkem řádně vykonávan
v
né činnostii znalce
du s § 8 ZZT
T. Posudek
k vychází z n
nedostateččných podkladů, nekvaalitního prů
ůzkumu
v soulad
trhu a z nesprávné
é interpreta
ace prokaz atelných sk
kutečností.

II.
Pomine‐‐li podatel výše
v
zmíněn
nou znalcovvu předchozzí činnost prro zadavatelle, která nasvědčuje
jeho pod
djatosti, uváádí k samotn
nému posud
dku č. 2373/2012 ze dne
e 15.10.20122 následujíccí:
1) obsa
ahová a arg
gumentační nevyvážen
nost
Naprosttá nezpůsob
bilost posudku jako pod
dkladu pro posouzení
p
postupu
p
zadaavatele je zřřejmá již
z prosto
oru, který znalec věn
noval v pop
pisné rekap
pitulační čá
ásti argumeentům jedn
notlivých
subjektů
ů. Z celkovéh
ho počtu 88
8 stran znaleeckého posu
udku, které Úřad
Ú
navrhoovateli posk
kytl, tvoří
téměř 2
2/3 textu (k
konkrétně 55
5 stran) reekapitulace smluvních vztahů a arrgumenty různých
stran ve
e prospěch zadavatele
e a centráln
ního zadava
atele. Jmeno
ovitě se jednná o:


4 strrany rekapittulace rámcové smlouvyy (str. 11‐15
5 znaleckého
o posudku),,



29 sstran rekapittulace prová
áděcí smlou
uvy a jejích dodatků
d
(strr. 15‐44 znalleckého posudku),



3 strrany rekapittulace stano
ovisek centráálního zadav
vatele a zadavatele (strr. 45‐47 znalleckého
posu
udku),



2 strrany rekapittulace stano
oviska Fujitssu jako vybraného uchazeče (str. 488‐49 znaleck
kého
posu
udku),



1 strrana dopis generálního
g
ředitele spoolečnosti Miicrosoft s.r.o
o. (str. 50 znnaleckého po
osudku),
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4 strrany podpůrrného právn
ního stanoviiska AK Beck
ker & Poliak
koff,s.r.o., kte
teré si objednal sám
zadaavatel (str. 51‐58
5
znalecckého posud
dku),



6 strran znalcem
m dodatečně získaných i nformací od
d vybraného
o uchazeče ((str. 59‐64
znalleckého posu
udku),



6 strran rekapitu
ulace stanov
viska znalcem
m přizvanéh
ho konzultan
nta prof. Jiříího Voříška (str. 65‐
70 zznaleckého posudku).
p

Naopak
k argumenty a pochy
ybnosti naavrhovatelů
ů ‐ podatele a OKsysstem znale
ec zcela
opomíjíí. Již z toh
hoto nepocchopitelnéh
ho postupu
u znalce je zřejmé, že ke zprracování
posudk
ku přistupo
oval zaujatě a neobjeektivně. Neepoměr mezzi rekapitullací vyjádře
ení obou
navrhovvatelů a osttatních subjektů, k jejicchž vyjádřen
ní znalec přřihlížel, je nnatolik evidentní, že
znaleck
ký posudek
k není mož
žné označitt za řádně zpracovan
ný ve smysslu § 8 ZZT
T. Znalec
nevěnovval obsáhlým
m námitkám
m navrhovattelů ani tako
ový prostor jako jednosstránkovému dopisu
generáln
ního řediteele společno
osti Microssoft s.r.o., který
k
je přřitom pro posouzení postupu
zadavatele zcela beezvýznamný
ý.1 Zatímco aargumentace ostatních osob a popiis smluvních vztahů
u část znale
eckého posu
udku, námittky podatelle a OKsysttem znalec ignoruje
tak zabíírá značnou
s tím, žee souvisejí s otázkami po
oloženými znnalci (str. 50 znaleckéh
ho posudku)). To je jistě
ě pravda,
s otázkaami položenými znalci pochopitelně
p
ě souvisí. S otázkami
o
po
oloženými znnalci však stejně tak
souvisí i znalcem podrobně
p
an
nalyzovaná stanoviska obhajující postup cenntrálního za
adavatele
v
znalec do
d znaleckéh
u převzal.
a zadavaatele. Tato však
ho posudku
V souvisslosti s uved
deným poda
atel konstatu
uje, že Úřad položil znalci zcela neuutrální otázk
ky, které
neobsah
hují žádnou argumenta
aci svědčící pro nebo proti
p
postup
pu zadavateele. Znalec tak
t svým
postupeem, kdy dal nepřiměřen
ně široký prrostor argumentům ve prospěch zzadavatele a naopak
zcela vyyloučil argu
umenty pod
datele a OK
Ksystem (ktteří iniciova
ali správní řízení), narušil již
od samé
ého počátk
ku zásadníím způsob em objekttivitu a tra
ansparentn
nost posudku jako
celku. V
Vzhledem k charakteru
u položenýcch otázek a obsáhlým
m citacím sttanovisek účastníků
ú
správníh
ho řízení (m
mimo podattele a OKsyystem) a daalších osob, nelze na arrgument so
ouvislosti
s otázkaami položenými znalci pohlížet
p
jinaak než jako na čistě úče
elový. Znaleccký posudek
k tak, jak
je konciipován, tedy
y bez argum
mentace navvrhovatelů ‐ podatele a OKsystem
m, vyvolává na první
pohled p
pochybnostti o způsobu
u a metodě jeho zpraco
ování a v ko
onečném důůsledku i o závěrech
z
znalce.

1

Společnost Microsoft s r.o. se zde v čistě v obecn
né rovině vyjadřuje k technickým a kapaccitním možnosstem svých

softwarovvých produktů
ů, zkušenostem
m a odborným sschopnostem svých
s
zaměstn
nanců. Daný dookument je bezz jakékoliv
vazby na ssmluvní vztahy
y zadavatele a centrálního zaadavatele.
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2) čistě
ě formálně právní zprracování
Jak vyp
plývá ze sděělení Úřadu
u o ustanovvení znalce ze dne 9.8
8.2012, znaalec byl usttanoven
uzení postu
upu centrá
álního zadaavatele a zadavatele při
p zadávánní veřejné zakázky
k posou
z pohled
du informačních techn
nologií, nikooliv z pohled
du souladu postupu
p
cenntrálního za
adavatele
a zadavvatele se zák
konem. Úřad o něm roovněž výslov
vně hovoří jako o znallci v oboru výpočetní
v
technikyy.
Úkolem znalce taak bylo posoudit posstup zadavaatele z tech
hnického hllediska, z pohledu
v čistě form
málního staavu. Právníí otázka sp
počívající v posouzení souladu
skutečného, nikoliv
u zadavatell se zákonem není p
předmětem znaleckého
o posudku. Jak vyplý
ývá i ze
postupu
znaleckéého posudk
ku, znalec je znalcem
m pro obory ekonom
mika, elektroonika, kybe
ernetika,
kriminaalistika, školsství a kultu
ura. Není a n
nemůže ani být znalcem
m v oboru pprávo, nebo
oť právní
otázky obecně nem
mohou býtt obsahem znaleckého
o posuzován
ní. Znalci ttak nepříslu
uší činit
věry či zaujíímat stanovvisko k právn
ním závěrům
m jiných subbjektů. K tom
mu nebyl
jakékoliiv právní záv
m ani vyzván
n. Přesto znalec hned n
na titulní strraně znaleck
kého posudkku uvádí, že
e účelem
Úřadem
posudku
u je posouzzení skutečnosti, zda cenntrální zada
avatel a zad
davatel postu
tupovali v so
ouladu se
zákonem
m při uzavírrání prováděěcí smlouvy čč. 85/2011 a jejích doda
atků č. 1, č. 5 a č. 6. Zna
alec tedy
hned v úvodu sděěluje, že předmětem jeho possudku je posouzení
p
zákonnostti kroků
centráln
ního zadavaatele a zadav
vatele a k p
právním ottázkám se v rámci zn
naleckého posudku
p
následn
ně také sku
utečně vyjad
dřuje.
O odklo
onu znalcee směrem od faktickéé ‐ obsaho
ové stránky
y věci k prrávnímu po
osouzení
jednozn
načně svědččí mimo jiné přebíráání argumeentace z prrávního staanoviska ad
dvokátní
kancelářře Becker & Poliakoff, s.r.o. Toto stanovisko poskytl znalci přímo centrální za
adavatel,
který sii je nechal u advokátní kanceláře zpracovat. Ačkoliv ten
nto dokumeent tedy neb
byl mezi
dy poskytnutými Úřadem
m, ale vznikkl na přímou
u objednávku
u centrálníhho zadavatelle, znalec
podklad
ho povaažuje za releevantní a konkrétně citu
uje mimo jin
né následujíící: Z formáln
lně právního
o hlediska
je kateg
gorizace v pořádku,
p
jee však potřeeba uvést, že samotná
á formální kategorizacce služeb
poptáva
aných v dod
datcích Provváděcí smlouuvy neposkyytuje komple
exní pohled na problem
matiku. Je
proto nu
utné přiklád
dat nemalý důraz na skkutečné obssahové vyjád
dření samottných poskyttovaných
služeb, a to v kontextu nikoliiv právním, ale rovněž i v kontexxtu informaččně technollogickém,
přičemžž tento konteext není před
dmětem tohooto právního
o hodnocení. (str. 57 znaaleckého possudku)
S ohledeem na vý
ýše uvedené má pod
datel za to,
t
že zna
alec postavvil závěry
y svého
posudk
ku na právn
ním hodnoccení postup
pu centráln
ního zadava
atele a zad
davatele. Přřejímání
a vytvářření právn
ních stanov
visek však znalci – od
dborníkovii v oboru vvýpočetní techniky
t
v žádné
ém případě
ě nepříslušší. Navíc aččkoliv i sam
motné práv
vní stanovissko v citova
ané části
akcentu
uje důležitosst nikoliv forrmálního, alle faktického
o přezkumu
u obsahu uzaavřených sm
mluvních
vztahů, znalec se po
ostupem zad
davatele zab
bývá z čistě formálně prrávního pohhledu. Znalec pomíjí
ačně techn
nologický asspekt otázeek, ke kterrým se měl vyjádřit, a věnuje se pouze
informa
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právním
mu posouzzení věci. (Obecným úvahám zn
nalce týkajícím se teooretického výkladu
několikaa odborných
h termínů se
e bude podaatel věnovat níže.)
Znalec zzcela rezign
noval na possouzení smyyslu a účelu
u Rámcové smlouvy
s
na poskytován
ní licencí
k produktům Microsoft uzavřřené mezi centrálním zadavatele
em a spoleečností Fujiitsu dne
08 (dále jen
n „rámcová smlouva“).
s
P
Při zpracováání znalecké
ého posudkuu zcela absttrahoval
1.12.200
od poso
ouzení skutečného sta
avu věci – nezabýval se tím, jak
ké konkrétn
ní plnění bylo
b
a je
na zákla
adě provád
děcí smlou
uvy a jejícch dodatků
ů za sumu 1,8 mld. K
Kč ve skutečnosti
poskyto
ováno. Znaalec nevěno
oval pozorn
nost tomu, že v rámci plnění na základě prováděcí
smlouvyy a jejích dodatků vzznikl ucelen
ný informaační systém
m, který je tvořen apllikacemi,
infrastru
ukturou a mnohými
m
da
alšími součáástmi. Nic z toho přito
om rámcováá smlouva de facto
nezamýýšlela a ani de
d iure neum
možňuje.
n
rámcoové smlouvy
y, jejím před
dmětem je vvýhradně po
ořizování
Jak již vvyplývá ze saamotného názvu
licencí k produktům
m Microsoft a služby sp
pojené s jejich odběrem
m, instalací a nastavením
m. Cílem
centráln
ního zadavaatele při uzzavření rám
mcové smlou
uvy bylo sjednat jednootné a zvýhodněné
podmínky výlučně pro pořizo
ování licenccí k softwarre Microsofft pro subj ekty státníí správy.
užit k dodáv
vkám komp
plexních infoormačních systémů.
s
Rámcovvá smlouva neměla rozzhodně slou
Z vymezzení základn
ních pojmů v bodě 1 rám
mcové smlou
uvy vyplývá
á, že pro účeely rámcové smlouvy
a prováděcích smlu
uv se „produ
ukty Microssoft“ rozumíí software sp
polečnosti M
Microsoft liceencovaný
E
a Select, uveedené v příloze č. 1 tétto rámcové smlouvy,
v Multiliicenčních prrogramech Enterprise
„licencemi“ jsou paak licence k produktům
m Microsoft poskytovan
né na základdě rámcové smlouvy
ujících provváděcích smlluv v Multiliicenčních prrogramech Microsoft
M
Ennterprise a Microsoft
M
a navazu
Select, „„služby“ jso
ou definovány jako sluužby Microso
oft, které bu
udou poskyttovány doda
avatelem
a jejichžž výčet je uveeden v přílozze č. 2 rámcoové smlouvy
y.
Soulad skutečně odebíranéh
ho plnění s plněním předpoklá
ádaným rám
mcovou sm
mlouvou
posuzovat pouze pod
dle formáln
ního označčení služeb
b, ale prim
márně podlle jejich
nelze p
faktické
ého obsahu
u. Znalec ne
emůže své zzávěry odvo
ozovat izolov
vaně bez zoohlednění ce
elkového
kontextu
u uzavíraný
ých smluvních vztahů a smyslu, proč
p
byly uzavírány,
u
vvýhradně s odkazem
o
na terminologii, kteerou zadavatel použil.. Nelze nap
př. přehlédn
nout to, že konzultačn
ní služby
málně odpovídají jednéé z položek rámcové
sjednané prováděcíí smlouvou svým názveem sice form
kékoliv kon
nkrétní vym
mezení ve vztahu k pprováděcí sm
mlouvou
smlouvyy, postrádaají však jak
zadaným
m dodávkám
m licencí SW
W. Konzulta ční služby jsou
j
přitom v rámcové smlouvě vy
ymezeny
jako slu
užby doplňk
kové a vžd
dy se tedy musí vázatt na konkré
étní dodávkky licencí produktů
p
Microso
oft.
Znalec zcela pom
míjí, že zadavatel jedn
noznačně překročil
p
plnění
p
defiinované rá
ámcovou
vou, když místo
m
pomocci s implem
mentací desk
ktopových a serverovvých aplikaccí, které
smlouv
je služb
bou vícemé
éně doplňk
kovou, došl o na základě provádě
ěcí smlouvvy a jejích dodatků
d
ke kom
mplexní dod
dávce služeb, jejichžž obsahem byl návrh
h, výroba, správa a údržba
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ucelené
ého a samo
ostatně fun
nkčního sysstému v cellkové ceně, jež může podle uzavřených
smluvn
ních vtahů dosáhnout
d
až
a částky 1,,8 mld. Kč bez
b DPH.
Znalec sse nijak nezaabýval ani skutečností, že služby odebírané
o
dle
d prováděěcí smlouvy
y a jejích
dodatků
ů se bezp
prostředně vztahují k aplikacím
m, které za
adavatel p
pořídil mim
mo tyto
smluvn
ní vztahy, na
n základě čtyř veřejn
ných zakázzek malého
o rozsahu. K
Konkrétně se jedná
o aplikaaci Hmotná nouze, Zam
městnanost, Sociální slu
užby, Zdravo
otně postižeené osoby a Veřejná
Zatímco užíívací práva k těmto apliikacím byla pořízena na
a základě něěkolika pochybnosti
služba. Z
vyvolávajících veřřejných zak
kázek maléého rozsahu, navazující služby zadavatel zahrnul
dnictvím prrováděcí sm
mlouvy a jeejích dodattků nedůvodně a v roozporu se zákonem
z
prostřed
pod režiim rámcovéé smlouvy. Na
N nepřípusstnou provázzanost výše označenýchh aplikací s plněním
odebíraným dle pro
ováděcí smlo
ouvy a jejích
h dodatků up
pozornil podatel přitom
m již ve svém
m návrhu
ne 19.4.20112, která zn
nalec měl
na zahájjení správníího řízení a následně ttaké ve vyjáádření ze dn
rovněž k dispozici.
Důvodnost tvrzení podatele dokládá rovn
něž skutečn
nost, že všechny čtyři společnostti, které
y a dodaly, se následn
ně staly sub
bdodavatelli společno
osti Fujitsu, ačkoliv
aplikacce vytvořily
ní rámcová smlouva ne
ezmiňuje aani jednu z nich
n
(viz čl. 11.1. rámcoové smlouvy
y). To, že
původn
se spoleečnosti SKIL
LL s.r.o., VIT
TKOVICE IT
T SOLUTION
NS a.s., TECHNISERV IT
T, spol. s r.o
o. a DIGI
TRADE, s.r.o., skuteečně význam
mnou měrou
u podílely a podílejí na plnění, kterré mělo být původně
ováno vybraaným uchazečem, potvrrzuje jednozznačně Sezn
nam subdoddavatelů Do
odavatele
poskyto
zpracovvaný

vybrraným

uchazečem

dne

19
9.3.2012

a

zveřejjněný

s ostatními
o

dokumeenty zadavattele na http://www.mp
psv.cz/VerSm
ml_info.php??id=6899&pprogram=&n
nazev=&
OK=Vyh
hledat&p=1.
Skutečn
nost, že plnění
p
posk
kytují spollečnosti, které
k
pro zadavatelee vytvořily
y zvlášť
pořizov
vané aplika
ace, i fakt, že se součassně jedná o zcela jiné subdodavaatele, než kteří
k
byli
původn
ně uvedenii v rámcové
é smlouvě , ponecháv
vá znalec bez jakého
okoliv kom
mentáře.
Ve znaleeckém posu
udku jsou ty
yto okolnossti pouze sttručně konsstatovány. A ačkoliv i znalecký
posudek
k navíc v tééto souvislosti výslovněě potvrzuje, že smlouv
vy na poříz ení aplikacíí nepatří
do hiera
archie tvořen
né rámcovo
ou smlouvouu ani provád
děcí smlouv
vou a mají ttudíž odlišný
ný právní
základ i odlišné subj
bjekty na stra
aně dodavattelů, vzápěttí bez bližšíh
ho zdůvodnnění dovozu
uje vazbu
ové smlouvěě. Takový postup znaalce považu
uje podatel za zcela nnepřípustný. Plnění
k rámco
navazujjící na dodané aplikace poskyto
ované autorry těchto ap
plikací, kteeré nijak ne
esouvisí
s rámco
ovou smlou
uvou, jednoznačně svěědčí o nesprrávném pos
stupu zadavvatele.
3) abse
ence releva
antního odů
ůvodnění záávěrů znale
eckého pos
sudku
Ačkoliv znalec v záv
věru posudk
ku formulujje jednoznačné odpovědi na otázkyy položené Úřadem,
mi skutečnostmi. Znalecc tak sice scchvaluje a potvrzuje
p
tyto závvěry nejsou podloženy relevantním
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správno
ost postupu
u zadavatele, jeho tvvrzení však
k není opřřeno o jakkoukoliv předchozí
argumen
ntaci. Není tak
t jasné, prroč a na záklladě jakých zjištění znallec ke svým závěrům do
ospěl.
Jak již p
podatel popssal výše, věttšinu zásadn
ních skutečn
ností a argum
mentů navrh
rhovatelů ‐ podatele
a OKsysstem znalecc buď bez jakéhokoliv
j
v vlastního komentáře pomíjí, nebbo je ve zn
naleckém
posudku
u neuvádí vůbec
v
s tím
m, že souvissejí s položeenými dotazy. Podstattná část zna
aleckého
posudku
u je věnováána rovněž teoretickým
m úvahám o možném významu
v
poojmů, které používá
rámcováá smlouva. Závěr, pod
dle kterého lze služby v provádě
ěcí smlouvěě a jejích dodatcích
d
zařadit pod rámcov
vou smlouvu
u, dovodil zn
nalec v soulladu se svým
m konzultanntem prof. Voříškem
V
za před
dpokladu, že použije
eme obecnýý výklad pojmů
p
„Sysstémová in
ntegrace“ a „Cloud
Computting“ tak, ja
ak jsou vním
mány odborrnou veřejn
ností, ačkolliv samotná
á rámcová smlouva
s
tento výýklad neřešší.
Ačkoliv tedy znalec i jím přizzvaný konzzultant shod
dně zjistili, že samotnáá rámcová smlouva
ové infrastruktuře a sy
ystémové inttegraci vůbeec nehovoříí, znalec nássledně vyvo
ozuje své
o cloudo
závěry jednoznačn
ně ve prosspěch centrrálního zad
davatele a zadavatele,
z
jakoby s úmyslem
ú
ou cenu kon
nstatovat sou
ulad s provááděcí smlouv
vou.
za každo
Přizvanýý konzultan
nt prof. Jiří Voříšek dáále mimo jin
né konstatu
uje: „Řešeníí je také v souladu
s trendyy moderníh
ho řešení infformatické podpory ro
ozsáhlé insttituce. Na drruhé straně
ě faktem
je, že rá
ámcová smllouva takto definovanýý cíl řešení explicitně
e
nedefinovala
a.“
Samotnéé odpověd
di na stan
novené otá zky uvádí znalec zccela nekonnkrétním sdělením,
že dle názoru znallce geneze smluv a jjejich doda
atků, jako tomu bylo v daném případě,
p
a základě rámcové smlouvy a p
prováděcí smlouvy
s
nasvědččují tomu, že plnění, které je na
ve znění dodatků poskytován
p
no zadavateeli, je systém
movou integ
grací v širšším pojetí. Již
J z této
má pro své záávěry jakoukoliv konkrétní oporu a odvolává se pouze
citace jee zřejmé, že znalec nem
na blíže neurčené sk
kutečnosti a vlastní doj my.
mulování svý
ých odpově
ědí vychází znalec ze značně
z
zjednodušené tteze širšího výkladu
Při form
pojmu „rozsah služeb“. Sám na
a to přitom d
dokonce odk
kazuje v odp
povědi na ottázku č. 1 a č. 2, kde
u výhradu. Tímto zp
působem teedy sám zn
nalec v kon
uplatnil příslušnou
nečném důsledku
ně znevěroh
hodnil vlasttní závěry.
výslovn
S ohledeem na výšee uvedení skutečnosti, které popiisují způsob
b, jakým znnalec odůvo
odnil své
závěry, považuje po
odatel znale
ecký posud
dek za zcela
a nezpůsobiilý pro to, aaby byl pod
dkladem
eritorní ro
ozhodnutí Úřadu
Ú
ve správním řízení. Zn
nalec nepod
dložil svá zjištění
pro me
žádným
mi přesvědččivými argu
umenty.
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III.
Povinno
ost řádného výkonu čin
nnosti znalcce zakotven
ná v § 8 ZZT
T vyžaduje mimo jiné formální
a obsaho
ovou řádnosst podaného
o znaleckéhoo posudku. Ta
T zahrnuje
e jeho pravddivost, nezkrreslenost
vylučujíící překruco
ování nebo zamlčován
ní určitých skutečnosttí a úplnosst. Řádnost výkonu
znaleckéé činnosti znamená ro
ovněž to, žže znalecký
ý posudek musí mítt takové ob
bsahové
vlastno
osti, zejmén
na takový odborný
o
ob
bsah včetně
ě odbornéh
ho závěru, aaby posude
ek mohl
ení, jímž je volné hodn ocení znaleckého důkazu (včetně jjeho vyvratiitelnosti)
sloužit svému urče
ní vedeném orgánem, kkterý je v daném
d
řízen
ní příslušnýý. Z výše uv
vedených
v konkrrétním řízen
skutečností však vyplývá,
v
že posudek neebyl zpracován řádně. Posudek vvykazuje řa
adu vad
ě nesprávn
né a nevěrrohodné.
a nedosstatků, kterré působí, že jeho záávěry jsou objektivně
Posudek
k byl zřejměě již od samého počátku
u koncipován jako úče
elový s cílem
m podpořitt postup
zadavattele a centrrálního zadavatele.
Podatel má tak za to, že existuje důvodn
né podezře
ení ze spác
chání přesttupku podlle § 25a
ZT spočívajícího v porrušení poviinnosti pod
dle § 8 ZZT vykonávatt činnost
odst. 1 písm. a) ZZ
o výše označeným znallcem. Jednání znalce může
m
přitom
m ve svém důsledku
d
znalce řádně, a to
kodu velkéh
ho rozsahu. Posudek je totiž jednním z rozho
odujících
způsobit v daném případě šk
dů, na jejich
hž základě bude Úřad rozhodovaat o zákazu plnění uzaavřených sm
mluvních
podklad
vztahů, které představují plněn
ní v řádu stoovek miliónů
ů korun.
hny výše uv
vedené skuttečnosti pod
datel žádá, aby
a ministeerstvo sprav
vedlnosti
S ohledeem na všech
jako přííslušný spráávní orgán zahájilo říízení z mocci úřední k vyšetřeníí shora pop
psaného
nezákonného jednání znalcce. Podatel dále žádá, aby byl do
d jednoho měsíce od
d tohoto
měn o způso
obu vyřízen
ní tohoto podnětu
p
a o učiněných opatřeních. Podatel
oznámení vyrozum
právního říz ení vedenéh
ho Úřadem má přístup do správníh
ho spisu,
dále uváádí, že jako účastník sp
a může tedy v příp
padě potřeb
by poskytnoout další písemnosti pro
p vedení řízení o přřestupku
které mohou
u být součásstí spisu.
znalce, k
Podatell má na prrošetření podnětu
p
bezzprostředn
ní právní zá
ájem, nebooť je navrho
ovatelem
ve správvním řízení, v němž byl posudek zn
nalce předložžen.
Důkazem
m jednání znalce
z
je zejména samootný posudek a další doklady,
d
kteeré podatel přikládá
v přílozee tohoto pod
dání.
VI.
Závěrem
m považuje podatel za nezbytné zzmínit, že znalec
z
předlložil již v m
minulosti op
pakovaně
posudkyy, u nichž exxistuje důvod
dné podezřeení, že byly zpracovány
z
v rozporu sse ZZT.
Mimo jižž v úvodu zm
míněný znallecký posud
dek č. 2339/
/2011 ze dne
e 17.10.20111 týkající se
e veřejné
zakázkyy „Zlepšení adresnosti
a
a účelovosti vyplácení dávek
d
z pojiistných i neepojistných systémů,
s
na jejich
hž výplatu má
m vliv činn
nost LPS“ see jedná napřř. o znalecký
ý posudek zzpracovaný znalcem
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k zadáníí veřejných zakázek „IIntegrace w
webových portálů
p
v rámci
r
resorrtu Mze (P
Portál e‐
AGRI)“ a „Systém
mová centra
alizace v rrámci reso
ortu Mze“ zadavatele Česká rep
publika ‐
dělství, kterrý byl rozhoodnutími přředsedy Úřa
adu č. j. ÚO
OHS‐R159/2009/VZ‐
Ministerrstvo zeměd
11166/2
2010/310‐A
ASc ze dne
e 22.7.2010
0 a č. j. ÚO
OHS‐R160/2
2009/VZ‐111065/2010/
/310‐ASc
ze dne 2
27.7.2010 od
dmítnut jak
ko nezpůsob
bilý ke zpraccovanému účelu,
ú
tedy k odůvodněn
ní zadání
předmětných veřejn
ných zakáze
ek v jednacím
m řízení bezz uveřejněníí. Případ, k němuž se vztahuje
v
podnět, tak zjevně nen
ní prvním a jediným excesem dotyčného zznalce. Ministerstvo
tento p
spraved
dlnosti by tak
t
mělo zv
vážit zahájeení řízení z moci úřed
dní o přestuupku znalce
e rovněž
v případ
dech zmíněn
ných v této části
č
podněttu.

NT AGENCY,, s.r.o.
STUDEN
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