Tisková zpráva
Komentář Deloitte ke zrušení mýtného tendru v ČR
Praha, 7. ledna 2016 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes doručil
účastníkům řízení své rozhodnutí o zákazu plnění smlouvy uzavřené na veřejnou
zakázku s názvem “Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ” zadávanou v
jednacím řízení bez uveřejnění, kterou se společností Deloitte Advisory s.r.o. uzavřelo
Ministerstvo dopravy v říjnu loňského roku.
Tým, který Deloitte vyčlenil pro plnění příslušné zakázky, byl složený z odborníků, kteří se
problematikou elektronického mýta zabývají nepřežitě téměř 15 let v několika evropských
zemích včetně České republiky. V rámci předchozích projektů získali tito poradci unikátní
znalosti a zkušenosti, které mohlo Ministerstvo dopravy využít k zajištění dalšího
provozování mýtného systému.
“Vzhledem k tomu, že se doba na přípravu zajištění provozu mýtného systému po roce 2016
neustále zkracuje, z důvodu vypršení smlouvy se současným provozovatelem mýtného
systému, se nám jevilo využití našich znalostí a týmu Deloitte Ministerstvem dopravy v této
době jako logický krok,“ řekl Jiří Vítek, ředitel v oddělení poradenských služeb Deloitte, který
se dlouhodobě věnuje problematice výkonového zpoplatnění komunikací a mýtnému
systému v ČR.
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