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Oznámení o zahájení správního řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje zahájení správního řízení na uložení zákazu plnění ze smlouvy, uzavřené zadavatelem –
Česká republika − Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr (dále jen „zadavatel“), dne 24. 11. 2011, ve věci veřejné
zakázky „Zajištění úprav poskytování služeb provozovatele informačního systému datových
schránek − 2012“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne
16. 11. 2011, na návrh ze dne 6. 12. 2011.
Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 7. 12. 2011 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona
zahájeno správní řízení ve věci uložení zákazu plnění ze smlouvy. Předmět správního řízení je
vymezen obsahem uvedeného návrhu.
Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:


zadavatel,



navrhovatel – European Business Enterprise a. s., IČ 25130382, se sídlem Masarykovo nám.
14, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Vladimír Paclík, předseda představenstva,



vybraný uchazeč – Česká pošta, s. p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha, zastoupený Ing. Petrem Zatloukalem, generálním ředitelem.

Fotokopii návrhu ze dne 6. 12. 2011 a námitek navrhovatele ze dne 25. 11. 2011 zasíláme
v příloze.
Úřad usnesením stanovil účastníkům řízení lhůty, ve kterých mohou navrhovat důkazy či činit
jiné návrhy, popřípadě vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Vzhledem k předloženému spisovému materiálu a s přihlédnutím k obligatornímu
písemnému průběhu zadávání veřejných zakázek Úřad nenařizuje ústní jednání podle § 49 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Č. j.: ÚOHS-S594/2011/VZ-20717/2011/520/DŘí
Ostatní práva a povinnosti účastníků správního řízení upravuje rovněž správní řád.
Při korespondenci s Úřadem uvádějte sp. zn. správního řízení S594/2011/VZ.
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