
Příloha I.

Námitky

Náležitosti: pro všechny druhy 
námitek platí, že v nich musí 
stěžovatel uvést: 
 kdo je podává;
 proti kterému úkonu 

zadavatele směřují;
 v čem je spatřováno porušení 

zákona;
u některých typů námitek nutno 
ještě uvést:

Lhůta pro podání námitek – t.j. 
do kdy je nutné doručit námitky 
zadavateli a od jakého 
okamžiku

Námitky dle § 110 odst. 2 ZVZ –
tzv. obecné námitky

 jaká újma stěžovateli 
v důsledku domnělého porušení 
zákona hrozí nebo vznikla;

 čeho se stěžovatel domáhá;
 skutečnosti rozhodné pro 

stanovení okamžiku, kdy se o 
domnělém porušení zákona 
úkonem zadavatele dozvěděl.

do 15 dnů 
- ode dne, kdy se o 

domnělém porušení 
zákona úkonem 
zadavatele dozví

(subjektivní lh.)

proti zadávacím podmínkám  jaká újma stěžovateli 
v důsledku domnělého porušení 
zákona hrozí nebo vznikla;

 čeho se stěžovatel domáhá.

do 5 dnů 
- od skončení lhůty 

pro podání nabídek

(objektivní lh.)

proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky

do 15 dnů 
- ode dne doručení 

oznámení o výběru 
nejvhodnější 
nabídky veřejné 
zakázky

(objektivní lh.)
proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení

do 15 dnů 
- ode dne doručení 

rozhodnutí o 
vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení

(objektivní lh.)
proti záměru uzavřít smlouvu bez 
uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení

 jaká újma stěžovateli 
v důsledku domnělého porušení 
zákona hrozí nebo vznikla;

 čeho se stěžovatel domáhá.

do 15 dnů 
- od uveřejnění 

oznámení o záměru 
uzavřít smlouvu

(objektivní lh.)



Příloha II.

Rozhodovaci a kontrolni činnost

UŘAD PRO OCHRANU HOSPODAŘSKE SOUTĚŽE

Počet přijatých návrhů 348

Počet přijatých podnětů 516
Zahájená správní řízení celkem 425

na návrh 348

ex offo 77
Počet neukončených správních řízení k 31. 12. 
2010 

106

Vydaná prvostupňová rozhodnuti celkem 511
vydaná prvostupňová rozhodnuti ve věci 322

rozhodnutí o nápravě + sankce 111

zastavená správní řízení – neshledáno pochybení 40

zastavená správní řízení z procesních důvodů 171

předběžná opatřeni 96

zamítnutí předběžného opatřeni 93

Počet uložených pokut 60
Celková výše uložených pokut 11 240 000 Kč

Celková výše uložených správních poplatků 1 898 000 Kč

Celková výše složených kauci 82 962 545 Kč

kauce propadlé do státního rozpočtu 9 254 300 Kč

Počet přijatých rozkladů 171



Příloha III. 
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