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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

 

 

 

 

 

Zadavatel 
 
Státní energetická inspekce 
Gorazdova 1969/24, 120 00  Praha 2 – Nové Město 
IČO: 613 87 584 
Zastoupená Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 
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Zadavatel tímto rozhodl, že v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
 

r u š í 
 
 
 

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MS Windows 2019 remote Desktop 
Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)“. 
 

 

Odůvodnění 
 
Dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ platí, že zadavatel může zadávací řízení 
zrušit, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby 
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil 
či nikoliv. 
 
Zadavatel v textu výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro 
státní správu)“ (dále jen „Výzva“) uvedl do předmětu nabídky/plnění „zajištění  
100 kusů licencí MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – 
pro státní správu)“. 
 
Dne 02. 11. 2020 ve 14:10 hodin se sešla komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „MS Windows 2019 
remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)“, jmenovaná  
Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem Státní energetické inspekce. Komise 
se sešla ve složení Mgr. Hana Dostálová, rada pro veřejné zakázky – předsedkyně 
komise, Ondřej Kozáčik, oddělení ICT – člen komise a David Ekrt, oddělení ICT – 
člen komise (dále jen „komise“ nebo též „členové komise“).  
 
Komise zjistila nedostatečnou formulaci předmětu plnění ve Výzvě, jelikož se sešly 
nabídky na: 

a) nové licence – 1. prodej rozmnoženin počítačového programu provedený 
nositelem práv nebo s jeho svolením ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. 04. 2009, o právní 
ochraně počítačových programů, v kodifikovaném znění, 

b) použité neboli druhotné licence, které jsou vykoupeny od společností, které již 
licenci nevyužijí, např. z důvodu přechodu na novější software.  

 
Ačkoli jde o zdánlivě stejné produkty, jejich cena je odlišná. Členové komise mají  
za to, že z důvodu nepřesné a především nejednoznačné formulace ve Výzvě tak 
není vyloučeno, že někteří uchazeči mohli podat jiné nabídky, tzn., že se přijaté 
nabídky právě kvůli těmto skutečnostem staly neporovnatelnými, mohlo dojít  
k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky a zároveň by mohla být porušena zásada 
transparentnosti a rovného zacházení dle § 6 odst. 1 ZZVZ.   
 
Vzhledem k tomu, že zadavatel tyto skutečnosti zjistil až po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek, není již ze strany zadavatele možné znění zadávacích podmínek této 
veřejné zakázky upravit, ani tento stav zhojit jiným postupem, který by vedl k nápravě 
dle § 49 odst. 1 ZZVZ, vyjma zrušení celého zadávacího řízení a vypsání nového 
zadávacího řízení prostého těchto chyb. Za hlavní cíl zadávání veřejných zakázek je 
obecně a ustáleně považováno účelné vynakládání veřejných prostředků a efektivní 
alokace veřejných zdrojů, proto bude výzva k podání nabídek zveřejněna znovu, 
tentokráte prosta vágní formulace předmětu plnění.   
 
Zadavatel se tímto omlouvá uchazečům a dalším dotčeným subjektům za případné 
komplikace, které jim v souvislosti s tímto rozhodnutím mohly vzniknout. 
 
 
 

 
 
 

Ing. Pavel Gebauer 
ústřední ředitel Státní energetické inspekce 
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