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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ

Č. j.: ÚOHS-P414/2011/VZ-12015/2011/940/JHl V Brně dne: 3. srpna 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci návrhu na nařízení předběžného opatření ze 
dne 1. 10. 2010 podaného podavatelem 

 Oživení o. s., Lublaňská 698/18, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zateplení 5 budov 
fakultní nemocnice Olomouc“, zadávané v otevřeném podlimitní řízení, jehož oznámení bylo 
v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno pod ev. č. 60060109 dne 13. 5. 2011, 
zadavatelem

 Fakultní nemocnice Olomouc, IČ 00098892, I. P. Pavlova 185/6, 775020 Olomouc,
zast. MUDr. Radomírem Maráčkem, ředitelem,

rozhodl podle § 61 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
takto:

Návrh občanského sdružení Oživení o. s., Lublaňská 698/18, 120 00 Praha 2, na nařízení 
předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – Fakultní nemocnice Olomouc, IČ 00098892,
I. P. Pavlova 185/6, 775020 Olomouc – nařízen zákaz uzavřít smlouvu ve veřejné zakázce 
„Zateplení 5 budov fakultní nemocnice Olomouc“, zadávané v otevřeném podlimitní řízení, jehož 
oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno pod ev. č. 60060109 dne 
13. 5. 2011, se zamítá.

ODŮVODNĚNÍ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel 
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dne 24. 5. 2011 podnět občanského sdružení Oživení o. s., Lublaňská 698/18, 120 00 Praha 2, jehož 
obsahem je návrh na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli – Fakultní nemocnice 
Olomouc, IČ 00098892, I. P. Pavlova 185/6, 775020 Olomouc, zast. MUDr. Radomírem Maráčkem, 
ředitelem (dále jen „zadavatel“) – nařízen zákaz uzavřít smlouvu ve veřejné zakázce „Zateplení 5 
budov fakultní nemocnice Olomouc“, zadávané v otevřeném podlimitní řízení, jehož oznámení 
bylo v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno pod ev. č. 60060109 dne 
13. 5. 2011.

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

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

Podle § 116 zákona je účastníkem řízení zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též 
navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo 
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč nebo 
vybraný účastník soutěže o návrh.

Z výše uvedeného vyplývá, že osobou oprávněnou k podání návrhu na nařízení předběžného 
opatření je účastník řízení zahájeného podle § 113 zákona, tedy některá z osob definovaných 
v § 116 zákona. Občanské sdružení Oživení o. s., Lublaňská 698/18, 120 00 Praha 2, není 
účastníkem řízení, neboť v předmětné věci nepodalo návrh na zahájení řízení. K tomu Úřad 
dodává, že s odkazem na ust. § 117 odst. 1 zákona může Úřad nařídit zadavateli předběžné 
opatření pouze ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona. Úřad tedy návrh na nařízení 
předběžného opatření zamítl, neboť nebyl podán oprávněnou osobou ve správním řízení. 

Podle § 61 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
rozhodnutí o předběžném opatření oznamuje jen tomu účastníku řízení, kterého se týká; v případě 
žádosti o vydání předběžného opatření lze rozhodnutí o předběžném opatření oznámit také 
účastníku, který o jeho vydání požádal.

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, Brno. Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá 
podle § 61 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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

Mgr. Kamil Rudolecký
místopředseda
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Obdrží:
1. Oživení o. s., Lublaňská 698/18, 120 00 Praha 2
2. Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775020 Olomouc
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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