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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ

Č. j.: ÚOHS-S229/2012/VZ-9007/2012/520/MVy V Brně dne: 17. května 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.4.2012 
na návrh ze dne 18.4.2012, ve věci veřejné zakázky „ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B – Rekonstrukce 
a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily“ zadávané formou 
otevřeného nadlimitního řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách 
uveřejněno dne 23.12.2012 pod ev. číslem 7000000004006, ve znění oprav provedených dne 
17.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7202021004006 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 
4.1.2012 pod číslem 2012/S 1-001292, ve znění oprav provedených dne 28.1.2012 a uveřejněných 
pod číslem 2012/S 19-030628, jehož účastníky jsou

 zadavatel – Ústav organické chemie a biochemie akademie věd České republiky, v.v.i., 
IČ 61388963, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená 
RnDr. Zdeňkem Havlasem, ředitelem,

 navrhovatel – HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, 
za niž jedná Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva,

 vybraný uchazeč – společnosti

o CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná 
Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Ing. Martin Kouřil, místopředseda 
představenstva,

o SYNER, s.r.o., IČ 48292516, se sídlem Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 
za niž jedná Ing. Dalibor Kobrle, a Ing. Martin Borovička, jednatelé,
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o Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 
Pardubice – Zelené Předměstí, za niž jedná Ing. Petr Pejcha, předseda 
představenstva,

které uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky.

nařizuje na návrh navrhovatele – HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 
16/3217, 150 00 Praha 5 – ze dne 18.4.2012 podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, toto 

předběžné opatření:

Zadavateli – Ústav organické chemie a biochemie akademie věd České republiky, v.v.i., 
IČ 61388963, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice – se ukládá zákaz uzavřít 
smlouvu v otevřeném nadlimitním řízení „ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B – Rekonstrukce a dostavba 
centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily“, jehož oznámení bylo v informačním 
systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23.12.2012 pod ev. číslem 7000000004006, 
ve znění oprav provedených dne 17.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7202021004006 
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.1.2012 pod číslem 2012/S 1-001292, ve znění oprav 
provedených dne 28.1.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 19-030628.

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním 
veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), dne 19.4.2012 obdržel návrh navrhovatele –
HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, za niž jedná 
Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů 
zadavatele – Ústav organické chemie a biochemie akademie věd České republiky, v.v.i., 
IČ 61388963, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená 
RnDr. Zdeňkem Havlasem, ředitelem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce 
„ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B – Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží 
pro osobní automobily“ zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení, jejíž oznámení 
bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23.12.2012 
pod ev. číslem 7000000004006, ve znění oprav provedených dne 17.1.2012 a uveřejněných 
pod ev. číslem 7202021004006 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.1.2012 pod číslem 
2012/S 1-001292, ve znění oprav provedených dne 28.1.2012 a uveřejněných pod číslem 
2012/S 19-030628. 

2. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – společnosti
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 CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, 
za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Ing. Martin 
Kouřil, místopředseda představenstva,

 SYNER, s.r.o., IČ 48292516, se sídlem Milady Horákové 580/7, 460 01 
Liberec 4, za niž jedná Ing. Dalibor Kobrle, a Ing. Martin Borovička, 
jednatelé,

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, se sídlem K Vápence 2677, 
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, za niž jedná Ing. Petr Pejcha, 
předseda představenstva,

které uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky (dále jen 
„vybraný uchazeč“).

3. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal 
o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad 
zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to z důvodu, že zadavatel 
postupoval v rozporu se zákonem, když z předmětného zadávacího řízení nevyloučil 
vybraného uchazeče pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

4. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující skutečnosti.

5. Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení 
zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo 
z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

o zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

o pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

6. Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné 
zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím 
řízení se zákonem, a to zejména zda zadavatel postupoval při hodnocení nabídky vybraného 
uchazeče v předmětném zadávacím řízení v souladu se zákonem, rozhodl Úřad v rozsahu 
nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto 
rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky „ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B –
Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily“
nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána 
náprava.
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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, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Odvolání proti rozhodnutí 
o předběžném opatření nemá podle § 117 odst. 4 zákona 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:
Ústav organické chemie a biochemie akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 
160 00 Praha 6 – Dejvice
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany
SYNER, s.r.o., Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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