
 

 

 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vážená paní magistro, 

 

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 23. 3. 2012 označený jako stížnost, kterým v zastoupení 

Vašeho klienta společnosti AusterlitzPro s.r.o. vyjadřujete podezření o podjatosti a střetu zájmů 

členů hodnotící komise zadavatele Regionální rozvojové agentury jižní Moravy v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu Morava napoleonská realizované v rámci projektu reg.  

č. CZ.1.11/2.2.00/10.01160 a ve kterém dále žádáte o provedení kontroly správnosti zadání 

zakázky a sdělení o přijatých opatření vedoucích k nápravě věci. 

Přijměte prosím naše poděkování za důvěru, se kterou jste se v dané věci na náš úřad obrátili. 

Vzhledem k obsahu a požadavkům vyjádřeným ve Vašem dopise jej považujeme nikoliv  

za stížnost, ale za podnět a žádost o poskytnutí informace. 

 

Podezření z podjatosti členů hodnotící komise a střetu zájmů 

Vámi deklarované údaje a vyjádření jsme podrobně přezkoumali. Je nezpochybnitelné,  

že existuje vazba mezi uchazečem DRING Consulting s.r.o. (dále jen Uchazeč) a Svazem 

obchodu a cestovního ruchu (dále jen SOCR), neboť Uchazeč je členem tohoto profesního 

sdružení. Stejně tak prokazatelně existuje vazba mezi SOCR a Centrálou cestovního ruchu – 

Jižní Morava, z.s.p.o. (dále jen CCR JM), neboť dle zakládací smlouvy je SOCR členem 

sdružení CCR JM. 

Nebylo však prokázáno, že by člen hodnotící komise Ing. Lukáš Bačík (za CCR JM) byl podjat 

ve vztahu k Uchazeči ve smyslu definice takové podjatosti analogicky vyjádřené pro veřejné 

zakázky zadávané dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ustanovením § 74 odst. 7 

tohoto zákona – tj. zejm. nebylo prokázáno, že by Ing. Lukáše Bačíka s Uchazečem spojoval 

osobní, pracovní či jiný obdobný poměr. Dále nebylo prokázáno, že by se Uchazeč podílel  

na řízení či ovládání CCR JM nebo že by Ing. Lukáš Bačík jako zaměstnanec CCR JM  

a zástupce jejího statuárního orgánu přijímal od Uchazeče pokyny ke své práci. Z dostupných 

zakládacích smluv, stanov a dalších dokumentů nebyla prokázána ani opačná vazba, tj. že by 

Ing. Lukáš Bačík či CCR JM měli jakýkoliv vztah k Uchazeči, kterým by mohla být ovlivněna 

nezávislost zpracování nabídky Uchazečem. 
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Dále, ze skutečnosti, že Jihomoravský kraj (dále jen JMK) je účasten ve sdružení CCR JM 

spolu se SOCR, nelze vyvodit závěr, že druhý člen hodnotící komise Ing. Ondrej Repík  

(za JMK) by byl podjat ve vztahu k uchazeči DRING Consulting s.r.o. 

Ani o třetím členu hodnotící komise, Mgr. Liboru Opluštilovi (za zadavatele), nebylo prokázáno, 

že by byl ve vztahu k Uchazeči podjat, neboť nebylo prokázáno, že by k Uchazeči měl jakýkoliv 

vztah, tj. ani vztah zakládající podjatost. 

Vaše zmínka o tom, že Uchazeč je členem Grémia podnikatelů Centrály cestovního ruchu Jižní 

Moravy, je sice patrná i z webových stránek Uchazeče, avšak není zřejmé, že by členství 

v tomto grémiu (je-li tato informace pravdivá) mělo vliv na rozhodovací pravomoc CCR JM.  

Ze stanov CCR JM totiž vyplývá, že orgány sdružení CCR JM jsou výlučně valná hromada, 

dozorčí rada a ředitel. „Grémium podnikatelů“ a jeho působnost nejsou těmito stanovami 

jakkoliv popsány či vymezeny. Nelze tak přijmout závěr, že by toto „grémium“ mohlo přijímat  

či vykonávat rozhodnutí za sdružení nebo podnikat jakékoliv jiné úkony. 

K osobě Ing. Heleny Pískovské jako jednatelky Uchazeče souhlasíme, že pro zakázky 

zadávané CCR JM v době bezprostředně po jejím založení by bezpochyby bylo důvodné 

uvažovat o propojení osoby Ing. Pískovské a Uchazeče se zadavatelem. K založení CCR JM 

dle zakládací smlouvy došlo 14. 12. 2005, tj. více než 5 let před zahájením výběrového řízení.  

V analogii k veřejným zakázkám zadávaným v některém druhu řízení dle zákona o veřejných 

zakázkách již skutečnosti starší 3 let nejsou dále uvažovány (viz např. ust. § 68 odst. 3 písm. a) 

stávající úpravy zákona). Zmíněný historický vztah Ing. Pískovské k zadavateli tak k okamžiku 

zahájení výběrového řízení dle našeho názoru již nelze považovat za vztah, který by mohl být 

definován jako vztah ovlivňující postavení uchazečů v soutěži či mající vliv na průběh 

výběrového řízení. 

Dále, nelze definovat, že by došlo ke střetu zájmů dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

neboť není zřejmé, že by kterýkoliv z členů hodnotící komise byl veřejným funkcionářem,  

na které se tento zákon vztahuje. 

 

Ve světle shora uvedených nálezů jsme proto nuceni přijmout závěr, že podezření z podjatosti 

členů hodnotící komise a střetu zájmů se prokázat nepodařilo a provedené výběrové řízení 

shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu těmito negativními jevy dle výsledků našeho 

šetření nebylo dotčeno. 

 

Kontrola správnosti výběrového řízení a zadání zakázky a její výsledek 

 

K Vašim dotazům: 

 

Předložil příjemce ke kontrole dokumentaci o průběhu výběrového řízení, a to ještě  

před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem? 

Ano, dokumentace byla našemu Úřadu předložena ke kontrole dne 10. 8. 2011, tj. ještě  

před uzavřením smlouvy s Uchazečem jako vybraným dodavatelem. Příjemce byl o výsledku 

kontroly vyrozuměn dne 29. 8. 2011. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení v průběhu 

výběrového řízení.  

Na základě Vašeho podnětu bylo provedeno opětovné přezkoumání celého průběhu 

výběrového řízení. Kromě shora uvedeného přezkoumání nepodjatosti byl v rámci tohoto 

procesu příjemce vyzván k doplnění dokladů o doručení písemné výzvy k podání nabídky 
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dodavatelům vyzvaným k podání nabídky a vysvětlení nejasnosti při posouzení kvalifikace 

vybraného dodavatele. Výsledkem opakovaného šetření je závěr: Příjemce se nedopustil 

pochybení s vlivem na výběr nejvhodnější nabídky. 

 

Zaslal příjemce Odboru implementace projektů pozvánku na otevírání obálek a na každé 

jednání hodnotící komise? 

Ačkoliv zaslání pozvánek nebylo dle podmínek Příručky pro žadatele a příjemce v tomto 

případě nutné (jednalo se o zakázku malého rozsahu zadávanou dle relevantní verze Příručky 

v. 1.16, dle které je povinnost zaslat pozvánku dána až pro zakázky s předpokládanou 

hodnotou nad 2 mil., resp. 6 mil. Kč), příjemce pozvánku na jednání konané dne 1. 8. 2011 

našemu Úřadu zaslal dne 26. 7. 2011. Otevírání obálek se tak účastnili i přizvaní zástupci 

našeho Úřadu. 

 

 

S pozdravem 

 


