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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

třída Kpt. Jaroše 7 

604 55 Brno 

doručeno datovou schránkou 

 

V Praze dne 4. 6. 2021 

Věc: Podnět k přezkoumávání úkonů zadavatele – odpověď na výsledek šetření 

podnětu ze dne 6. 5. 2021, č.j. ÚOHS-15075/2021/521/RŠu 

Vážení,  

dne 20. 1. 2021 jsme se na Vás obrátili s podnětem k zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů následujících zadavatelů: ČEPRO, a.s. sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČO: 

60193531 (dále jen „Zadavatel“). 

Podle našeho přesvědčení Zadavatel nepostupoval v souladu s požadavky zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se nepovažoval za 

veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ a nedodržoval pravidla stanovená 

tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, 

přičemž tím ovlivnil nebo mohl ovlivňovat výběr dodavatele, čímž se dopustil přestupku podle 

§ 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen “Úřad”) jako ústřední správní úřad 

příslušný podle § 248 ZZVZ k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto 

zákonem dospěl dne 6. 5. 2021 ve svém sdělení o výsledku šetření podnětu č.j. ÚOHS-

15075/2021/521/RŠu k závěru, že Zadavatel není veřejným zadavatelem, neboť nenaplňuje 

definiční znaky veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Zadavatel tak dle názoru 

Úřadu není povinný při poptávání předmětných plnění (mimo režim zákona) dodržovat 

zákonná ustanovení, pročež Úřad neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci 

úřední. Úřad však nevyloučil možnost následného přezkoumání postupu Zadavatele, vyjdou-

li najevo nové skutečnosti. 

Jako oznamovatelé původního podnětu shledáváme zásadní nedostatky v odůvodnění 

sdělení Úřadu, přičemž máme za to, že se Úřad nevypořádal se všemi kritérii veřejného 

zadavatelé ve smyslu § 4 odst. 1 písm e) ZZVZ a ustálené judikatury Soudního dvora 

Evropského Unie (dále jen “SDEU”) k výkladu “jiné právnické osoby” podle čl. 2 odst. 1 bod 4 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek. Přitom u výkladu podmínky “uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu” se dle ustálené judikatury SDEU jedná o 
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autonomní pojem evropského práva a jako takový musí být vykládán ve světle znění a cílů 

směrnice.1  

Výhrady k výsledku šetření našeho podnětu lze také shledat v hodnocení důkazů o 

povaze Zadavatele. Z níže uvedených důvodů proto podáváme nový podnět k zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů Zadavatele. 

II. 

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) stanovuje tři podmínky, které k postavení veřejného 

zadavatele dle citovaného ustanovení musejí být naplněny: 

1) jde o právnickou osobu,  

2) založení či zřízení za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  

3) existence zákonem kvalifikovaného vztahu ke státu či jinému veřejnému 

zadavateli 

 Dle šetření Úřadu a názoru oznamovatele není sporu o tom, že Zadavatel naplňuje 

podmínku první, tj. jedná se o právnickou osobu, v tomto případě ve formě akciové společnosti, 

a podmínku třetí, čímž také naplňuje zákonem vyžadovanou existenci kvalifikovaného vztahu 

ke státu či jinému veřejnému zadavateli. 

 Ačkoliv totiž Úřad uvedl, že se mu v průběhu šetření nepotvrdilo a z výročních zpráv 

Zadavatele ani nevyplývalo, že by stát Zadavatele přímo financoval, financování převážně 

státem či jiným veřejným zadavatelem není kumulativní dílčí podmínkou ke splnění třetí 

podmínky. Poslední třetí podmínka totiž vyžaduje, aby jiná právnická osoba splnila alespoň 

jednu z níže uvedených dílčích podmínek:2 

a. financování převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo 

b. ovládání státem či jiným veřejným zadavatelem nebo   

c. jmenování či volbu více než poloviny členů ve statutárním, správním, dozorčím či 

kontrolním orgánu jiné právnické osoby státem či jiným veřejným zadavatelem. 

 Jak sám Úřad ve svém sdělení uvádí, stát (Ministerstvo financí vykonávající   

působnost   valné   hromady   v Zadavateli)   si   ve   stanovách   společnosti mimo jiné vyhradil   

oprávnění   ke   schvalování   strategie   podnikatelské   činnosti   společnosti,   ročního 

podnikatelského  plánu  a  jeho  změny  a  ročních  vybraných  položek  nakupovaných  služeb  

a  jejich změny v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o 10 a více procent, a 

to jmenovitě u služeb  informačních  technologií,  právních  služeb,  poradenských  služeb,  

 
1 Rozsudek Soudního dvora Evropského unie ze dne 27. 2. 2003, sp. zn. C-373/00, Truley; Rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. 5. 2011, č.j. 1 Afs 98/2010-399. 
2 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka a GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 
9. 2020. 2. aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, 2020. ISBN 978-80-7554-280-9. 
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marketingu  a  reklamy. Tato skutečnost svědčí o ovládání státem dokonce nad rámec běžných 

práv stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen “ZOK”). 

 Zároveň Zadavatel je výlučně vlastněn jediným akcionářem, kterým je Česká republika 

prostřednictvím své organizační složky Ministerstva financí. To plní ve vztahu k předmětné 

společnosti rovněž roli zřizovatele. Pokud jde o subjekt vytvářející jednotlivé orgány právnické 

osoby (tj. zda dochází ke kreaci orgánů státem či nikoli), pak jediný akcionář Česká republika 

má při výkonu působnosti valné hromady jako takové prostřednictvím Ministerstva financí 

rozhodující vliv na vytváření dalších orgánů Zadavatele. Ustanovení § 74 odst. 3 ZOK 

stanovuje, že většinový společník (a tedy i jediný akcionář) je vždy ovládající osobou, čemuž 

svědčí též vyvratitelná domněnka v § 75 odst. 1 ZOK, podle které je ovládající osobou ten, kdo 

může jmenovat či odvolat alespoň většinu členů představenstva nebo dozorčí rady. Stát 

prostřednictvím Ministerstva financí jmenuje a odvolává všechny členy představenstva a 

výboru pro audit a jmenuje a odvolává dva ze tří členů dozorčí rady Zadavatele.2 

Je tak zcela beze sporu, že Zadavatel naplňuje dvě ze tří alternativních dílčích 

podmínek, a tím naplňuje zákonem vyžadovanou existenci kvalifikovaného vztahu ke státu či 

jinému veřejnému zadavateli. Ve vztahu k postavení Zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. e) 

ZZVZ je tedy nutné se vypořádat pouze s podmínkou druhou, zdali tedy Zadavatel vykonává 

svou činnost (byť částečně) za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, přičemž taková 

činnost nemá průmyslovou nebo obchodní povahu. 

A. Postavení společnosti ČEPRO v hospodářském prostředí  

Úřad neměl pochyb o tom, že Zadavatel v rozhodném období uspokojoval potřeby 

veřejného zájmu, neboť byl ochraňovatelem nouzových zásob ropných produktů pro ústřední 

správní úřad – Správu státních hmotných rezerv a zároveň provozoval produktovod, což za 

uspokojování potřeby veřejného zájmu stanovuje přímo § 3 odst. 2 zákona č. 189/1999 Sb., o 

nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen “zákon o nouzových zásobách ropy”). Úřad však podle svého sdělení 

zkoumal postavení Zadavatele pouze ve vztahu k ochraňování nouzových zásob ropných 

produktů, a nikoliv už ve vztahu k provozování produktovodu. V tomto ohledu Úřad neuvedl 

nic o způsobu svého šetření, především jak posuzoval, zda-li provozování 

produktovodu mělo nebo nemělo průmyslovou či obchodní povahu. 

 V tomto ohledu je znovu nutné připomenout, že k naplnění podmínky stanovené v § 4 

odst. 1 písm. e) bod 1 ZZVZ postačuje, že právnická osoba takovou činnost vykonává pouze 

částečně. Stejně tak není rozhodující výše podílu činností, které jsou vykonávány za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu nemajících průmyslovou nebo obchodní povahu ve 

vztahu k ostatním činnostem daného subjektu.3 K naplnění kumulativní podmínky stanovené 

zákonem tedy stačí, aby daný subjekt vykonával byť jen okrajově činnosti za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. 

Podle rozsudku Soudního dvora EU, ze dne 15. 1. 1998, č.j. C-44/96 Mannesmann 

Anlagenbau Austria je pak zcela bez významu, že právnická osoba může volně vykonávat i 

 
3 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. C-360/96, Gemeente Arnhem and 
Gemeente Rheden v. BFI Holding BV. 
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jiné činnosti. Skutečnost, že uspokojování potřeb veřejného zájmu činí jen relativně malé 

procento činností právnické osoby je bez významu. Podmínka, že veřejnoprávní subjekt musí 

být založen (zřízen) za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu, neznamená, že by tomuto subjektu mělo být svěřeno 

pouze uspokojování takových potřeb. 

Z tohoto důvodu je nutné oddělit činnost provozování produktovodu ve smyslu § 3 odst. 

2 zákona o nouzových zásobách ropy a činnost skladování nouzových zásob ropných 

produktů a obě tyto činnosti podrobit rovnocenné analýze. 

Co se týče skladování nouzových zásob ropných produktů, Úřad uvedl, že na trhu 

existuje několik alternativ, přičemž lze uvažovat o skladovacích kapacitách ostatních 

soukromých subjektů na území ČR, dále pak o skladech společnosti MERO a v neposlední 

řadě také o skladech soukromých subjektů v zahraničí, zejména v Německu. Stát 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu podle tvrzení Úřadu potvrdil, že by v případě 

ztráty dispozice skladovací kapacity Zadavatele pravděpodobně využil kombinace všech třech 

zmíněných variant. Z těchto důvodů Úřad uzavřel, že Zadavatel je aktuálně v oblasti 

ochraňování nouzových zásob ropných produktů sice významným, nikoliv však 

nenahraditelným subjektem, přičemž nebylo v rámci předmětného šetření potvrzeno, že by 

činnost Zadavatele při ochraňování nouzových zásob ropných produktů byla jiné než obchodní 

povahy. To vedlo Úřad k tvrzení, že pokud je potřeba veřejného zájmu uspokojována pomocí 

nabízení služeb na trhu, nelze hovořit o naplnění podmínky dle § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1. 

ZZVZ. Jako oznamovatelé rozporujeme tento závěr, neboť nemá oporu v judikatuře SDEU. 

V souladu s rozsudkem SDEU C-360/96 ve věci Gemeente Arnhem a Gemeente 

Rheden proti BFI Holding BV pojem „potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo 

obchodní povahu“ nevylučuje, aby šlo o potřeby, které jsou nebo mohou být uspokojovány 

také soukromými podnikateli.4 Skutečnost, zda má potřeba průmyslovou nebo obchodní 

povahu, je nezbytné posuzovat mimo jiné z toho hlediska, zda její uspokojování podléhá či 

nepodléhá hospodářské soutěži v konkurenci s ostatními soutěžiteli. Existence konkurence 

však není sama o sobě dostatečným důvodem pro to, aby subjekt nebyl jinou právnickou 

osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Ani konkurenční prostředí, ve kterém se jiná 

právnická osoba pohybuje, nevylučuje, aby byla při uzavírání smluv vedena jinými než 

ekonomickými úvahami.5  

Z tohoto důvodu je nutné, aby byly posouzeny všechny další relevantní právní a 

skutkové okolnosti, které hypotézu potřeb majících obchodní či průmyslovou povahu potvrdí, 

či vyvrátí. Skutečnost, že Zadavatel není jediným poskytovatelem zkoumané činnosti, nestačí 

k posouzení jeho postavení ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. V tomto případě je třeba 

 
4 Obdobně v rozsudku SDEU ze dne 10.4. 2008, ve věci Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH, C-393/06 
5 Rozsudky SDEU ze dne 10. 11. 1998, ve věci BFI Holding, C-360/96; ze dne 27. 2. 2003 ve věci Adolf Truley 
GmbH, C-373/00; ze dne 10.5.2001, ve spojených věcech Agorà a Excelsior, C-223/99 a C-260/99; ze dne 22. 5. 
2003 ve věci C-18/01 Ritta Korhonen). Judikatura Nejvyššího správního soudu uvedené respektuje (srov. 
rozsudky NSS ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 Afs 98/2010-399, ze dne 10. 9. 2009, čj. 9 Afs 111/2008-91, ze dne 10. 9. 
2009, čj. 9 Afs 5/2009-91). 
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zkoumat, za jakým primárním účelem je činnost subjektu vykonávána a podle jakých kritérií 

se při své činnosti, která má povahu uspokojování veřejných potřeb, rozhoduje. 

Zároveň v šetření Úřadu ve vztahu k postavení Zadavatele v hospodářském prostředí 

shledáváme zásadní nedostatky. Jako oznamovatelům nám není zřejmé, proč se Úřad spokojil 

pouze s tvrzením Ministerstva průmyslu a obchodu a nevyžádal si také stanovisko samotného 

ústředního správního úřadu – Státní správy hmotných rezerv. Je obzvláště zarážející, že se 

příslušný úřad ke konkrétnímu šetření vyjádřil až ex post a prostřednictvím sdělovacích 

prostředků – Hospodářských novin. V článku,6 který vyšel ve výše uvedeném médiu dne 27. 

5. 2021, předseda Státních hmotných rezerv Pavel Švagr vyjádřil překvapení nad tvrzením 

Ministerstva průmyslu a obchodu, že sklady pohonných hmot Zadavatele lze bez problémů 

nahradit. Dále rovněž uvedl, že v současné době skladuje Státní správa hmotných rezerv 

pohonné hmoty výlučně u Zadavatele, přičemž doufá, že stát ani neuvažuje o možnosti 

skladovat pohonné hmoty jinde. Správa státního hmotných rezerv je přitom ústředním 

správním úřadem, který je ze zákona odpovědný za zajišťování strategického zájmu zajištění 

zdrojů pro krizové stavy a její stanovisko je minimálně rovnocenně významné jako stanovisko 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

B. Vymezení vztahu státu vůči Zadavateli 

 Tím se oznamovatel vrací ke skutečnosti, že důležitá není povaha činnosti, kterou 

subjekt vyvíjí, ale povaha účelu, pro který je tato činnost vykonávána. Je tedy třeba mít na 

paměti, jaký je cíl, kvůli kterému je činnost provozována, a pátrat po důvodu, proč jsou takové 

činnosti vykonávány. Je důležité posoudit, jakou povahu má „potřeba“, zda se jedná o potřebu, 

kterou se stát nebo jiný veřejný zadavatel, ke kterému má jiná právnická osoba zákonem 

stanovený vztah, rozhodl z důvodů spojených s obecným zájmem uspokojovat sám nebo nad 

kterou si chce zachovat rozhodující vliv, či nikoliv.  

Je tedy nutné rovněž posuzovat, co je cílem výkonu dané činnosti: 

1. zda vytváření zisku, či nikoliv, a 

2. zda subjekt nese rizika spojená s výkonem této činnosti 

a. především je v souladu s výše uvedeným nezbytné zvážit, zda existuje nějaký 

mechanismus kompenzace finančních ztrát, anebo  

b. zda subjekt nese sám ekonomické riziko ve vztahu k činnostem, které 

vykonává, a dále  

c. zda by stát či jiný veřejný zadavatel, ke kterému má daný subjekt vztah 

stanovený zákonem, připustil úpadek subjektu nebo jinou formu zániku 

subjektu. 

 
6 Čepro podle antimonopolního úřadu veřejné zakázky vypisovat nemusí. Agrofert tak může být v klidu. 
Hospodářské noviny, 28-30. května, číslo 103, s. 8. Dostupné zde: https://archiv.ihned.cz/c1-66930800-cepro-

podle-antimonopolniho-uradu-verejne-zakazky-vypisovat-nemusi-agrofert-tak-muze-byt-v-klidu  
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Ad 1 

Při hodnocení, zda-li činnost ochraňování a skladování státních hmotných rezerv je 

činnost vykonávána za účelem zisku, či nikoliv, lze opět vycházet z tvrzení předsedy Správy 

státních hmotných rezerv. Ten ve výše uvedeném článku zmínil špatnou historickou 

zkušenost, kdy stát umožnil skladovat státní hmotné rezervy mimo vlastní státní podnik v 

zahraničí. Kauza Victoriagruppe, kdy stát uložil pohonné hmoty v Německu, skončila 

bankrotem citovaného subjektu, část pohonných hmot zmizela a stát v tomto ohledu byl nucen 

podstoupit soudní řízení, aby se domohl alespoň částečné kompenzace. Výše uvedená kauza 

mimo jiné ukazuje, že ačkoliv mohou existovat teoretické alternativy skladování státních 

hmotných rezerv u soukromých subjektů, není to v dané situaci vhodné pro zajištění 

obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu 

životně důležitých hospodářských zájmů státu. 

Z vyjádření předsedy Správy státních hmotných rezerv je rovněž zřejmé, že stát 

prostřednictvím Zadavatele jako státního podniku je výlučným ochraňovatelem státních 

hmotných rezerv právě proto, aby si stát zachoval rozhodující vliv na ochraně státních 

hmotných rezerv, a tím dostal zákonnému účelu dané činnosti, tj. zajištění obranyschopnosti 

a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých 

hospodářských zájmů státu, což není možné vždy zajistit u soukromých subjektů, jak se stát 

mohl v minulosti již přesvědčit. Zatímco ostatní činnosti Zadavatele jsou bezesporu 

vykonávány za účelem zisku, v případě skladování státních hmotných rezerv na obou stranách 

smlouvy vystupuje stát prostřednictvím svého státního podniku a ústředního správního úřadu 

právě proto, aby primárně zajistil výše uvedený zákonem stanovený účel bez rizika, které 

mohou představovat soukromé subjekty. Primárně tak nemůže jít o činnost, která je 

vykonávána za účelem zisku. 

Ad 2 

Zatímco oznamovatel nerozporuje skutečnost, že Úřad ve svém šetření nezjistil 

existenci jakéhokoliv mechanismu kompenzace finančních ztrát (ostatně se jedná o objektivně 

zjistitelnou skutkovou otázku), nelze se ve vztahu k ostatním dvěma písmenům bez dalšího 

spokojit pouze s tvrzením Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Vyšetřovací zásada velí správnímu orgánu činit vše potřebné k řádnému zjištění 

skutkového stavu, a to bez ohledu na míru procesní aktivity či naopak procesní pasivity 

účastníka řízení či osob na řízení zúčastněných.7 Je-li skutkový stav nejasný nebo mezerovitý, 

musí se správní orgán postarat o odstranění nejasností a mezer dokazováním. Správní orgán 

tak má v řízení povinnost opatřovat z úřední povinnosti podklady pro rozhodnutí, zjišťovat 

všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu a v řízení, v němž má být z moci 

úřední uložena povinnost, zjistit i bez návrhu všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch 

i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.8 Při hodnocení důkazů ve správním 

řízení se správní orgán řídí zásadou volného hodnocení důkazů, podle které, pokud zákon 

 
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.12.2010, č.j. 4 Ads 4 4/2010-132. 
8 § 50 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, 

zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2005, čj. 2 Ads 67/2003-78, 

„správní orgán může přistoupit k hodnocení důkazů teprve po vyčerpání možnosti odstranit 

existující rozpory v důkazech, pokud se rozpory nepodaří odstranit, je nezbytné, aby správní 

orgán v odůvodnění rozhodnutí vyložil, v čem rozpor spočíval, co bylo učiněno pro jeho 

odstranění, z jakých důvodů jej nebylo možno odstranit, ke kterým důkazům se při svém 

hodnocení přichýlil, které odmítl a proč. Pokud se správní orgán bez řádného odůvodnění 

přikloní ke skupině důkazů, které podporují jedno skutkové zjištění, a pomine důkazy, ze 

kterých vyplývá opak, vybočuje tím ze zákonných mezí pro hodnocení důkazů.” 

Úřad by měl dle názoru oznamovatele minimálně zahájit správní řízení z moci úřední, 

aby pak v jeho průběhu mohl předvést všechny existující důkazy, které následně objektivně 

zhodnotí. Úřad by měl také provést stejnou analýzu jakou provedl ve vztahu k činnosti 

skladování státních hmotných rezerv také k činnosti provozování produktovodu. K 

nedostatečnému zjištění skutkového stavu ve vztahu k činnosti skladování státních hmotných 

rezerv by měly být provedeny důkazy nejen ze strany Správy státních hmotných rezerv, která 

byla v šetření zcela opomenuta, ale také skutečnosti uvedené jak Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ve Státní energetické koncepci, tak Ministerstvem financí ve Strategii vlastnické 

politiky státu. Nelze podle názoru oznamovatele ani nezáhajit správní řízení za situace, kdy se 

úřad nejenže nevypořádal se všemi kritérii “jiné právnické osoby” podle § 4 odst. 1 písm. e) 

ZZVZ a ustálené judikatury Soudního dvora EU, ale také vzal vyjádření dotčených ministerstev 

za své bez dalšího a nekonfrontoval je se skutečnostmi, které jsou s jejich vyjádřeními v 

rozporu v oficiálních strategických dokumentech Vlády ČR.  

Podle Státní energetická koncepce9 jsou Zadavatel a další porovnávaný státní podnik 

MERO, a.s. co do bezpečnostního významu segmentu brány na roveň (v rozporu s vyjádřením 

Ministerstva průmyslu a obchodu). Současně jsou oba státní podniky v koncepci označeny za 

strategické v sekci 5.3. bod c2, kde se také explicitně stanovuje jejich společný úkol zajistit 

"skladování především u národních přepravců ropy a ropných produktů". 

 

Strategie vlastnické politiky státu10 zase explicitně Zadavatele označuje za strategický 

podnik s úlohou "přeprava a skladování pohonných hmot včetně ochraňování státních 

hmotných rezerv PHM”. Státní vlastnická politika také uvádí, že Zadavatel je “významnou 

společností jako součást energetické infrastruktury ČR”. 

Tyto skutečnosti dle názoru oznamovatele samy o sobě svědčí o tom, že zde existují 

důvody k zahájení správního řízení, jehož účelem by mělo být minimálně zhodnotit skutkový 

stav a odstranit rozpory mezi jednotlivými důkazy, zejména tvrzeními obou dotčených 

ministerstev a oběma strategickými vládními dokumenty. Tvrzení ministerstev by měla být také 

 
9 Státní energetická koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu, prosince 2014. Dostupná z: 
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf  
10 Strategie vlastnické politiky státu. Ministerstvo financí, s. 32. Dostupná z: 
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/12/ma_KORNBJQHDRKF.docx 
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konfrontována s tvrzeními Správy státních hmotných rezerv, která byla v šetření zcela 

opomenuta. 

Jako oznamovatelé považujeme tvrzení obou ministerstev za účelové. Zatímco ve 

svých strategických dokumentech zdůrazňují, že Zadavatel je při skladování státních 

hmotných rezerv součástí kritické infrastruktury státu, ve vyjádření pro Úřad tento záměr 

vlastnické politiky popírají. Dle našeho názoru nelze ze strany státu tvrdit, že Zadavatel je 

zároveň strategickým státním podnikem a součástí kritické infrastruktury státu, a poté tvrdit, 

že stát nemá žádného důvodu zabránit případnému úpadku Zadavatele. Oznamovatel netrvá 

na tom, aby Zadavatel za jiných okolností nepodléhal režimu ZZVZ a nezadával veřejné 

zakázky podle tohoto zákona. To samozřejmě do budoucna možné je, ale nejprve by stát 

musel dle názoru oznamovatele změnit Státní energetickou koncepci a Strategii vlastnické 

politiky státu. Je legitimní si položit otázku, zda-li je v zájmu státu revidovat otázky energetické 

bezpečnosti ČR, aby Zadavatel mohl nakupovat mimo režim ZZVZ, ale tuto otázku si musí 

položit stát, což je ostatně výlučně v jeho působnosti.  

Jako optimální řešení se nabízí rozdělení Zadavatele na strategickou a byznysovou 

část. Alternativou je nastavení corporate governance Zadavatele a jejího vztahu se Správou 

hmotných rezerv tak, aby řízení Zadavatele a jeho veškeré obchodní aktivity se státem 

probíhaly za průhledných a tržních podmínek. Úřad však rozhoduje k určitému skutkovému a 

právnímu stavu a na tyto okolnosti nemůže brát zřetel. Dokud nedojde ke změně Vlastnické 

politiky státu a Státní energetické koncepce, nelze podle názoru oznamovatele dojít k závěru, 

že Zadavatel není jinou právnickou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

III. 

Ze všech výše zmíněných důvodů zastáváme názor, že Zadavatel naplňuje 

kumulativní znaky veřejného zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ v souladu s ustálenou 

judikaturou Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské Unie a je povinen nadále 

zadávat veřejné zakázky dle ZZVZ v souvislosti se všemi svými činnostmi. 

Jelikož je výkon dohledu nad dodržováním ZZVZ v kompetenci Úřadu, podáváme tímto 

podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby Úřad uložil Zadavateli pokutu za 

přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět 

vyřízen.  

Jako přílohu tohoto podnětu zasíláme Úřadu také žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jehož předmětem je poskytnutí kopií obou 

vyjádření, která k projednávané věci Úřad obdržel ze strany Ministerstva financí a Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

S úctou, 

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.  

předseda Oživení, z.s. 
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