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Číslo jednací:

Vyřizuje:

ÚOHS-S0191/2017/KD-25951/2017/851/LŠt

Brno: 7. 9. 2017

Žádost o poskytnutí informací a podkladů
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad") v současné době vede správní řízení
sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD, jehož účastníky jsou společnosti:

;

AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00,
IČO 47676795,
TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO
25892533,
ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444,
MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00, IČO
64609995,
ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
(dále též „zákon"). Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve vzájemné shodě
a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci
účasti a/nebo v koordinaci nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kroji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc,
Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 (oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek
dne 27. 3. 2012).

>

V této souvislosti se na Vás ve smyslu § 21e zákona Úřad obrací jako na zadavatele předmětné
veřejné zakázky pro účely dokazování vdaném správním řízení se žádostí o poskytnutí
následujících informací a podkladů.

1.

Z usnesení 70. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 8. 2011, bodu programu 49.
UR/70/76/2011 Změny v harmonogramu při realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu
v Olomouckém kraji" vyplývá, že byly schváleny změny v projektu (pod číslem 2.). Popište
tyto změny a zašlete kopie relevantních dokumentů (např. nový harmonogram).
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2.

Dne 27. 5. 2011 byla uzavřena mandátní smlouva se společností Vyroubal Krajhanzl Školout,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČO 27635554
(dále též „VKŠ"), jako vítězem průzkumu trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
Výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
souvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji" vyhlášeného hejtmanem Olomouckého kraje dne 7. 4. 2011. Dle
mandátní smlouvy se mandatář zavázal mj. ke zpracování textové části
dokumentace, zpracování předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace.

zadávací

a) Sdělte Úřadu, kdy
ala Olomouckému kraji zpracovanou textovou část
zadávací^okumentac®B®|yi&3fij^ředmět zakázky včetně jeho technické specifikace.
V případě, že byly nejdříve předloženy návrhy těchto dokumentů k případným připomínkám,
uveďte data předání těchto návrhů i finální verze dokumentů.
b) Dále Úřadu zašlete kopii dokumentů předaných VKŠ Olomouckému kraji: návrh a finální verzi
textové části zadávací dokumentace a předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace.
Dále Úřadu zašlete kopie případných připomínek Olomouckého kraje či dalších dotčených
subjektů podílejících se na připomínkování k návrhům těchto dokumentů, které byly zaslány
VKŠ k zapracování.
c)

V případě, že disponujete informacemi, zda a případně které další společnosti se podílely na
vypracování textové části zadávací dokumentace a zpracování předmětu zakázky včetně jeho
technické specifikace pro společnost VKŠ, tyto informace, příp. kopie relevantních podkladů,
Úřadu zašlete.

d)

Uveďte, zda finální verze předmětných dokumentů předaná VKŠ Olomouckému kraji byla dále
nějak měněna. Pokud ano, popište změny a zašlete kopie relevantních podkladů.

3.

Vítězem veřejné zakázky - průzkum trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
Studie proveditelnosti k projektu: „Rozvoj služeb e-Governmentu v krajích" s výzvou ze dne
20. 5. 2010, se stala společnost EUNICE CONSULTING, a.s., se sídlem Praha 2, Belgická
642/15, PSČ 120 00, IČO 27073301 (dále též „EUNICE"). Předmětem této zakázky bylo mj.
vypracování 3 studií proveditelnosti projektů: i) digitální mapy veřejné správy, ii) digitalizace
a ukládání dat a iii) vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS.

a) Zašlete Úřadu kopii smlouvy uzavřené s vítězem předmětné zakázky, společností EUNICE.
b) Sdělte

Úřadu,

kdy

společnost

EUNICE

předala

Olomouckému kraji

zpracované studie

proveditelnosti (viz výše). V případě, že byl nejdříve předložen návrh těchto dokumentů
k případným připomínkám, uveďte data předání návrhů těchto dokumentů i jejich finální verze.
c)

Dále Úřadu zašlete kopii dokumentů předaných EUNICE Olomouckému kraji: případné návrhy
a finální verze studií proveditelnosti.
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d)' V: případě,

že disponujete informacemi, zda a případně které společnosti se podílely na

vypracování studií proveditelnosti

pro společnost

EUNICE, tyto informace,

příp. kopie

relevantních podkladů, Úřadu zašlete.
e) Uveďte, zda finální verze předmětných dokumentů předaná EUNICE Olomouckému kraji byla
dále nějak měněna. Pokud ano, popište změny a zašlete kopie relevantních podkladů.
4.

Zašlete Úřadu přehled všech dalších veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu,
které bezprostředně souvisely s veřejnou zakázkou Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji a jejichž předmětem bylo^vypracování dokumentů, které byly následně
součástí zadávací dokumentace k předmětné zakázce. Idenfi||ujte vždy veřejnou zakázku,
stručně uveďte její předmět, lhůtu pro podání nabídek a jejího ýítěze/realizátora.

Vyžádané podkladv a informace zašlete na adresu Úřadu ve lhůtě do 2. 10. 2017, případně
nebo prostřednictvím datové schránky.

na e-mai
Poučení:

Dle § 20 odst. 1 zákona vykonává Úřad dozor nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní
povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona. Při výkonu tohoto dozoru Úřad postupuje přiměřeně
dle § 21e, 21f a 21g zákona a může zahájit řízení z moci úřední (viz § 20 odst. 3 zákona).
Dle § 21e odst. 1 zákona je každý, kdo poskytuje Úřadu podklady a informace, včetně obchodních
knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění
předmětu řízení (dále jen „obchodní záznamy"), povinen poskytovat je úplné, správné a pravdivé.
Dle § 21e odst. 2 zákona je každý povinen poskytnout Úřadu na jeho písemnou výzvu
a ve stanovené lhůtě obchodní záznamy. Ve výzvě Úřad uvede ustanovení zákona, o které výzvu
opírá, jaké obchodní záznamy požaduje, lhůtu, ve které mají být poskytnuty, a účel, pro který je
požaduje, a upozorní na to, že za nesplnění povinnosti podle předchozí věty může uložit
pořádkovou pokutu podle § 22c zákona.
Dle § 22c odst. 1 zákona lze za nesplnění povinnosti podle § 21e odst. 2 zákona (poskytnutí
obchodních záznamů) uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu
dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Pořádkovou pokutu lze uložit
i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč nebo
10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
Dle § 22aa odst. 1 písm. d) se orgán veřejné správy dopustí správního deliktu tím, že neposkytne
Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1 zákona. Za tento
správní delikt se dle § 22aa odst. 2 zákona uloží pokuta do 300 000 Kč.
Skutečnosti,

které

v poskytnutých podkladech

nebo informacích tvoří obchodní tajemství

soutěžitele ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s výjimkou veřejných listin),
má soutěžitel právo takto označit. O takto označených skutečnostech jsou osoby, které jsou
v pracovněprávním nebo jiném vztahu k Úřadu, na jehož základě vykonávají pro Úřad činnost,
při níž se dozví skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci,
povinny zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení tohoto vztahu (§ 24 zákona).
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V souladu s § 21c odst. 2 zákona je na žádost Úřadu osoba, které svědčí ochrana obchodního,
bankovního nebo jiného obdobného zákonem chráněného tajemství, povinna vedle listin
obsahujících takové tajemství předložit i listiny, ze kterých bylo takové tajemství odstraněno,
připadne pořídit z takových listin dostatečně podrobný výpis, který tajemství neobsahuje; pokud
tak neučm!, má se za to, že jí předložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné zákonem
chráněné tajemství neobsahují.
S pozdravem

Mgr. Igor Pospíšil
ředitel Odboru kartelů

Obdrží:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 11 Olomouc
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Hejtman
Ladislav Okleštěk
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 847
fax: +420 585 508 851
e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 95269/2017
Váš dopis č.j./
ÚOHS-S0191/2017/KD-25951/2017/851/LŠt
Datum: 2. 10. 2017

Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno

W5íř*
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Poskytnutí informací a podkladů

Vážení,
Olomoucký kraj Vám na základě Vaší žádosti ze dne 7. 9. 2017 vedené pod číslem
jednacím ÚOHS-S0191/2017/KD-25951/2017/851/LŠt poskytuje informace a podklady.
1. Z usnesení 70. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 8. 2011, bodu programu 49.
UR/70/76/2011 Změny v harmonogramu při realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu
v Olomouckém kraji" vyplývá, že byly schváleny změny v projektu (pod číslem 2.). Popište
tyto změny a zašlete kopie relevantních dokumentů (např. nový harmonogram).
Č. j.: ÚOHS-S0191/2017/KD-25951/2017/851/LŠt
Doloženo jako příloha usnesení Rady Olomouckého kraje -č. UR/70/76/2011 - usnesení
důvodová zpráva, přílohy.
2. Dne 27. 5. 2011 byla uzavřena mandátní smlouva se společností Vyroubal Krajhanzl Školout,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČO 27635554
(dále též„VKŠ"), jako vítězem průzkumu trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
Výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
souvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji" vyhlášeného hejtmanem Olomouckého kraje dne 7. 4. 2011. Dle
mandátní smlouvy se mandatář zavázal mj. ke zpracování textové části zadávací
dokumentace, zpracování předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace.
a) Sdělte Úřadu, kdy společnost VKŠ předala Olomouckému kraji zpracovanou textovou část
zadávací dokumentace a zpracovaný předmět zakázky včetně jeho technické specifikace.
V případě, že byly nejdříve předloženy návrhy těchto dokumentů k případným připomínkám,
uveďte data předání těchto návrhů i finální verze dokumentů.
Návrhy těchto dokumentů byly předkládány a připomínkovány již od září/2011. Ani
z emailové korespondence nejde dohledat, kdo přesně dokumenty připomínkoval. Finální
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verzi ZD ze dne 27. 3. 2012 přikládáme jako přílohu, (existuje email). Návrhy smlouvy byly
připomínkovány. Zakázka je vyvěšena na profilui zadavatele na adrese:

b) Dále Úřadu zašlete kopii dokumentů předaných VKŠ Olomouckému kraji: návrh a finální verzi
textové části zadávací dokumentace a předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace.
Dále Úřadu zašlete kopie případných připomínek Olomouckého kraje či dalších dotčených
subjektů podílejících se na připomínkování k návrhům těchto dokumentů, které byly zaslány
VKŠ k zapracování.
Finální verzi ZD ze dne 27. 3. 2012 přikládáme jako přílohu. Zadávací dokumentace byla
připomínkována převážně VKŠ a projektovým manažerem Ing. Zdeňkem Dorazilem. Po
technické stránce připomínkovalo oddělení IT. ZD byla připomínkována oddělením
veřejných zakázek. Některé připomínky k ZD měla i Ing. Václava Baštářová na MV ČR OSF.
c) V případě, že disponujete informacemi, zda a případně, které další společnosti se podílely na
vypracování textové části zadávací dokumentace a zpracování předmětu zakázky včetně jeho
technické specifikace pro společnost VKŠ, tyto informace, příp. kopie relevantních podkladů,
Úřadu zašlete.
Nedisponujeme informacemi, zda se některé další společnosti podílely na vypracování ZD
pro VKŠ. Olomoucký kraj poskytl jako podklad studie proveditelnosti. (Příloha č. 3c) Smlouva o dílo se společností EUNICE CONSULTING, a.s., která pro Olomoucký kraj
zpracovala studie proveditelnosti, objednávka na společnost Deloitte Advisory s.r.o., která
pro Olomoucký kraj zpracovala studii proveditelnosti. Tyto studie proveditelnosti byly
součástí zadávací dokumentace.

d) Uveďte, zda finální verze předmětných dokumentů předaná VKŠ Olomouckému kraji byla dále
nějak měněna. Pokud ano, popište změny a zašlete kopie relevantních podkladů.
ZD se poskytovala VKŠ, tedy finální verze ZD ze dne 27. 3. 2012 by měla být shodná
s poskytovanou ZD.
3. Vítězem veřejné zakázky - průzkum trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
Studie proveditelnosti k projektu: „Rozvoj služeb e-Governmentu v krajích"s výzvou ze dne
20. 5. 2010, se stala společnost EUNICE CONSULTING, a.s., se sídlem Praha 2, Belgická
642/15, PSČ 120 00, IČO 27073301 (dále též „EUNICE"). P ředmětem t éto z akázky b ylo mj.
vypracování 3 studií proveditelnosti projektů: i) digitální mapy veřejné správy, ii) digitalizace
a ukládání dat a iii) vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS.
a) Zašlete Úřadu kopii smlouvy uzavřené s vítězem předmětné zakázky, společností EUNICE.
Smlouva o dílo se společností EUNICE CONSULTING, a.s. je doloženo jako příloha
v rámci bodu 2 c) viz. výše.
b) Sdělte Úřadu, kdy společnost EUNICE předala Olomouckému kraji zpracované studie
proveditelnosti (viz výše). V případě, že byl nejdříve předložen návrh těchto dokumentů
k případným připomínkám, uveďte data předání návrhů těchto dokumentů i jejich finální verze.
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Zpracované studie proveditelnosti byly společností EUNICE CONSULTING, a.s. předány
Olomouckému kraji dne 30. 7. 2010 na základě předávacího protokolu. Předávací protokol
je přiložen jako příloha.

c) Dále Úřadu zašlete kopii dokumentů předaných EUNICE Olomouckému kraji: případné návrhy
a finální verze studií proveditelnosti.
Přikládáme finální verze studií proveditelnosti.
d) V případě, že disponujete informacemi, zda a případně kt^réspoleápsti se. podiviv na
vypracování studií proveditelnosti pro společnost EUNICE, tyto informace, příp. kopie
relevantních podkladů, Úřadu zašlete.
Nedisponujeme informacemi, zda se některé další společnosti podílely na vypracování
studií proveditelnosti pro společnost EUNICE CONSULTING, a.s..
e) Uveďte, zda finální verze předmětných dokumentů předaná EUNICE Olomouckému kraji byla
dále nějak měněna. Pokud ano, popište změny a zašlete kopie relevantních podkladů.
Nedisponujeme informacemi, že by finální verze předmětných dokumentů byla nějak
měněna.
4. Zašlete Úřadu přehled všech dalších veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu,
které bezprostředně souvisely s veřejnou zakázkou Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji a jejichž předmětem bylo vypracování dokumentů, kterě byly následně
součástí zadávací dokumentace k předmětné zakázce. Idenfitikujte vždy veřejnou zakázku,
stručně uveďte její předmět, lhůtu pro podání nabídek a jejího vítěze/realizátora.

1)

Veřejná zakázka malého rozsahu
Studie proveditelnosti: „Technologické centrum a elektronické spisové služby
Olomouckého kraje"
Předmět: Vypracování Studie proveditelnosti Technologické centrum a elektronické
spisové služby
Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2009
Vítěz/realizátor: Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8
Veškeré výše uvedené přílohy Vám byly zaslány emailem na adresu:

S pozdravem

Ladislav Okleštěk
Hejtman

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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Vaše podání ze dne: 3.10.2017 15:02:53 v poskytnuti__informaci_final.pdf podané dato...
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: UOHSXOOAKTGX
Datum zaevidování: 3.10.2017 15:02:53
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02KDGC
Vaše evidenční údaje: Olomoucký kraj,
Jeremenkova 1191/40a,

77900 Olomouc, p.ruzi...

S pozdravem
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