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Poskytnutí informací podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad 
postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, obdržel dne 10. 9. 2013 Vaši žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad považoval Vaši žádost za příliš 
obecně formulovanou, vyzval Vás dne 16. 9. 2013 k jejímu upřesnění, což jste učinil dne 
24. 9. 2013. 

Ve své žádosti žádáte o poskytnutí informací týkajících se zadavatele, kterým je Úřad městského 
obvodu Ostrava Jih (pozn. Úřadu – jedná se o zadavatele Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Ostrava – Jih, IČO 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, dále jen „zadavatel“). 
Požadujete informace, od kterého stěžovatele a kdy obdržel Úřad žádosti, podněty či stížnosti 
a kterých veřejných zakázek se tyto stížnosti týkaly. Dále žádáte o informace, které z podaných 
stížností byly ukončeny vydáním rozhodnutí ve věci, včetně č. j., a které stížnosti byly vzaty zpět 
před vydáním rozhodnutí. Uvedené informace požadujete za období od 1. 1. 2007. 

K Vaší žádosti Vám Úřad sděluje, že obdržel v uvedeném časovém období jak podněty k prošetření 
postupu zadavatele, tak i návrhy na přezkoumání postupu zadavatele. Pro přehlednost Úřad 
rozdělil obdržená podání do následujících skupin: 

1) Podněty, po jejichž přezkoumání Úřad nezahájil správní řízení. 

2) Podněty, po jejichž přezkoumání Úřad zahájil správní řízení, včetně informací o správních 
řízeních. 

3) Návrhy na zahájení správního řízení, včetně informací o správních řízeních. 

 

ad 1) Podněty, po jejichž přezkoumání Úřad nezahájil správní řízení. 

Dne 12. 1. 2009 obdržel Úřad podnět na přezkoumání postupu zadavatele při zadávání těchto 
veřejných zakázek: 

- „Dodávka virtualizační technologie“ 
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- „Migrace desktopů a části serverových služeb“ 
- „Dodávka virtualiz. technologie zahrn. servery, sdílený storage, virtualiz. operační systém, 

management nástroje, dodávka server. oper. systémů a server. služeb, dodávka oper. systémů 
stanic, kancelář. balíku, pomocných aplikací a antiX software“ 

Dne 13. 5. 2010 obdržel Úřad podnět na přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné 
zakázky „Údržba travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava – Jih od 2011 do 2014“. Na tutéž 
veřejnou zakázku obdržel Úřad další podnět a to dne 11. 10. 2010. 

Dále Úřad obdržel dne 15. 8. 2011 podnět na přezkoumání postupu zadavatele při zadávání těchto 
veřejných zakázek: 

- „Výměna oken - Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ 
- „Výměna oken - Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh“ 
 

ad 2) Podněty, po jejichž přezkoumání Úřad zahájil správní řízení (včetně informací o správních 
řízeních). 

Dne 2. 1. 2008 obdržel Úřad podnět na přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné 
zakázky „Zimní údržba komunikací včetně čištění po zimě, lokalita 12“. Na základě obdrženého 
podnětu zahájil Úřad správní řízení vedené pod sp. zn. S036/2008. Správní řízení bylo ukončeno 
vydáním rozhodnutí č. j. S036/2008/VZ-02313/2008/520-AB ze dne 26. 2. 2008. 

Dále Úřad obdržel dne 23. 8. 2010 podnět na přezkoumání postupu zadavatele při zadávání 
veřejné zakázky „Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 – 2014“ část 5 „Zimní 
údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 – 2014 – lokalita 5“. Na základě obdrženého 
podnětu zahájil Úřad správní řízení vedené pod sp. zn. S69/2011. Správní řízení bylo ukončeno 
vydáním rozhodnutí č. j. ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540-VKu ze dne 21. 4. 2011. 
 

3) Návrhy na zahájení správního řízení, včetně informací o správních řízeních. 

Dne 16. 5. 2007 zahájil Úřad správní řízení vedené pod sp. zn. S126/2007 na základě návrhu 
společnosti ARBOR MORAVIA s. r. o. ve věci přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné 
zakázky „Celoroční údržba veřejné zeleně a vyhrazené zeleně“. Správní řízení bylo ukončeno 
vydáním usnesení č. j. S126/2007/VZ-10229/2007/510-če ze dne 21. 6. 2007, kterým bylo správní 
řízení zastaveno, protože jmenovaná společnost vzala svůj návrh zpět. 

Správní řízení vedené pod sp. zn. S253/2007 zahájil Úřad dne 1. 10. 2007 na základě návrhu 
Sdružení ZIMA, jehož účastníky byli společnost STAVIVA – silniční stavby, a. s., společnost SEKOS 
Morava, a. s., Ing. Jan Mareš PARKSERVIS a Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK. Předmětem 
uvedeného správního řízení bylo přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky 
„Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě“. Úřad ukončil správní řízení vydáním rozhodnutí 
č. j. S253/2007-20886/2007/540-Zaj ze dne 7. 12. 2007. 

Další správní řízení vedené pod sp. zn. S111/2011 zahájil Úřad dne 24. 3. 2011 na základě návrhu 
společnosti CENTROPROJEKT a. s. a společnost Arch. Design, s. r. o., na přezkoumání postupu 
zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce 
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„Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba““. Uvedené správní řízení bylo ukončeno vydáním rozhodnutí 
č. j. ÚOHS-S111/2011/VZ-11465/2011/530/RKr ze dne 25. 7. 2011. 

Správní řízení vedené pod sp. zn. S515/2011 zahájil Úřad dne 20. 10. 2011 na základě návrhu 
sdružení „CENTROPROJEKT – Arch. Design“, jehož členy byly společnost CENTROPROJEKT a. s. 
a společnost Arch. Design, s. r. o. Předmětem tohoto správního řízení bylo přezkoumání postupu 
zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Vodní areál Ostrava – Jih, dostavba – I. etapa“. Správní 
řízení bylo ukončeno vydáním rozhodnutí č. j. ÚOHS-S515/2011/VZ-19169/2011/530/KSt ze dne 
2. 12. 2011. 

Úřad dále zahájil dne 12. 1. 2012 správní řízení vedené pod sp. zn. S18/2012 na základě návrhu 
společnosti HOCHTIEF CZ a. s., jehož předmětem bylo přezkoumání postupu zadavatele při 
zadávání veřejné zakázky „Ekotermo-Ostrava Jih“. Citované správní řízení Úřad zastavil usnesením 
č. j. ÚOHS-S18/2012/VZ-1946/2012/530/Edo ze dne 16. 3. 2012, protože jmenovaná společnost 
vzala svůj návrh zpět. 

Pro úplnost Úřad dodává, že znění pravomocných rozhodnutí lze najít na stránkách Úřadu 
www.uohs.cz.  

Za poskytnuté informace Úřad nepožaduje náhradu. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
 
 
Vypraveno dne:  
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 
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