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Vážení,
klient mě pověřil podáním následující žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obec Bílá zadala dne 3. června 2022 veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úsekové měření
rychlosti v obci Bílá“ (též jen „Zakázka“). Předmětem Zakázky byl nájem zařízení pro úsekové měření
rychlosti na dobu čtyř let.
Protože měl klient vážný zájem podat v zakázce nabídku a nabídku pečlivě připravoval, zaslal Vám
doplňující dotazy. Ty se týkaly: provozního rozsahu zařízení ve stanovených teplotách (od –40˚C do
+55˚C) a důvodů nezveřejnění podrobné projektové dokumentace k umístění a napojení poptávaných
zařízení. Na dotazy klienta jste odpověděli, že na provozním rozsahu ve stanovených teplotách trváte,
protože těchto teplot lokalita dosahuje a podrobnou projektovou dokumentaci dodáte v rámci doplnění
podkladů výběrového řízení.
Následně jste ale Zakázku dne 1. července 2022 zrušili.
Klient ze zveřejněných dokumentů a informací zjistil, že téhož dne, kdy jste Zakázku zrušili, jste se
společností CAMEA Technology s.r.o., Identifikační číslo: 06230831 (též jen „CAMEA TECHNOLOGY)
uzavřeli smlouvu o pronájmu zařízení, jejíž předmět je totožný s předmětem Zakázky (též jen „Smlouva“).
Podle zápisu z jednání Vašeho zastupitelstva jste využili postup podle ustanovení § 63 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (též jen „ZZVZ“), protože podle Vás neexistuje hospodářská soutěž a
požadovaný systém může dodat pouze společnost CAMEA spol. s r.o., IČO: 60746220 (též jen „CAMEA“).
Podle Smlouvy je provozní rozsah pronajatého zařízení od -20˚C do +50˚C.
Vámi zvolený postup, časové souvislosti a obsah Smlouvy vzbuzují zásadní pochyby o zákonnosti
vašeho postupu. Jen příkladmo, předmět Smlouvy je totožný s předmětem Zakázky, Smlouva byla
uzavřena v den zrušení Zakázky, provozní rozsah pronajatého zařízení podle Smlouvy je od -20˚C do
+50˚C, ačkoliv na otázku klienta v Zakázce jste odpověděli, že lokalita dosahuje teplot od –40˚C do +55˚C,
a na takovém provozním rozsahu trváte. Porušení ustanovení § 6 ZZVZ (povinnost vždy dodržovat
zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace), ale i dalších
právních předpisů norem, včetně těch s trestně právní odpovědností se proto nabízí, resp. je nelze
vyloučit.
S ohledem na předem uvedené a za účelem vyloučení pochybností, že nedošlo k porušení
ustanovení § 6 ZZVZ a spáchání trestného činu, Vás žádám o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně mi prosím sdělte:
a) Jaké všechny smlouvy se společností CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY jste v minulosti
uzavřeli?
b) Podílela se CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY na tvorbě zadávací dokumentace k Zakázce?
Pokud ano, jak konkrétně?
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c)

Znala CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY zadávací dokumentaci k Zakázce před jejím
vyhlášením?
d) Poskytli jste CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY zadávací dokumentaci k Zakázce před jejím
vyhlášením?
e) Kdy jste CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY poskytli podrobnou projektovou dokumentaci
doplňující podklady Zakázky?
f) Na čem (jakých konkrétních důvodech a statistikách) je založen Váš závěr, že v případě předmětu
Smlouvy neexistuje hospodářská soutěž?
g) Na čem (jakých konkrétních důvodech a statitstikách) je založen závěr Vašeho zastupitelstva (srov.
zápis z jednání zastupitelstva ze dne 30. června 2022), že systém kombinující měření okamžité a
úsekové rychlosti na trhu dodává pouze CAMEA?
h) Proč jste uzavřeli Smlouvu s CAMEA TECHNOLOGY, když důvodem pro užití jednacího řízení bez
uveřejnění bylo, že Vámi požadovaný systém měření dodává pouze společnost CAMEA?
i) Proč jste uzavřeli Smlouvu s CAMEA TECHNOLOGY, když závěr Vašeho zastupitelstva (srov. zápis
z jednání zastupitelstva ze dne 30. června 2022) uvádí, že systém kombinující měření okamžité a
úsekové rychlosti na trhu dodává pouze CAMEA?
j) Kdy, jak a od koho jste se o konkrétních důvodech o neexistenci hospodářské soutěže v případě
předmětu Smlouvy dozvěděli?
k) Informovala Vás o tom, že v případě předmětu Smlouvy neexistuje hospodářská soutěž CAMEA
anebo CAMEA TECHNOLOGY?
l) Kdy přesně byla zrušena Zakázka a kdy přesně byly uzavřena Smlouva, jaké dokumenty zápisy a
záznamy to dokládají?
m) Kdo a kdy připravil text Smlouvy?
n) Kdy, s kým a jak jste o textu Smlouvy jednali na straně CAMEA anebo CAMEA TECHNOLOGY?
o) Proč provozní rozsah pronajatého zařízení podle Smlouvy je od -20˚C do +50˚C, ačkoliv jste na otázku
klienta v Zakázce odpověděli, že lokalita dosahuje teplot od –40˚C do +55˚C?
p) Z jakého důvodu byla Smlouva uzavřena s CAMEA TECHNOLOGY, když usnesením zastupitelstva
ze dne 30. června 2022 byla jako strana Smlouvy schválena CAMEA?
Vaši odpověď očekávám v zákonné lhůtě.
s pozdravem,

