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ÚOHS‐9953/2010/420/TEh

Mgr. Ehrenberger/278

V Brně dne:

21. 7. 2010

Ing. Petr Križan
Odbor veřejné podpory, ředitel
Vážený pane doktore,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno (dále jen
„Úřad“) obdržel dne 16.7.2008 žádost Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s., se sídlem
Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, se sídlem
Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“).
Žadatel požadoval poskytnutí těchto informací – fotokopii dokumentace veškeré písemné
komunikace (faxy, emaily, pošta, osobní způsoby předání), která proběhla mezi Českou republikou
a Evropskou komisí v období od podání stížnosti až do dnešního dne (dne podání žádosti, tj.
16.7.2008). Žadatel požadoval nejen veškerou písemnou komunikaci týkající se čísla jednacího
A/3975 (ze dne 14.2.2005), nýbrž i čísla jednacího A/3896 (ze dne 10.5.2006).
Úřad svým rozhodnutím ze dne 22.7.2008, č. j. 14319/2008/420/IC O 200/2008/OS (dále jen
„rozhodnutí Úřadu“) rozhodl, že požadované informace týkající se stížnosti č. j. A/3975 nelze
žadateli poskytnout a žádost v části odmítl. Ve věci stížnosti č. j. A/3896 pak Úřad žádost odložil,
neboť požadované informace se nevztahovali k jeho působnosti.
Proti uvedenému rozhodnutí Úřadu podal žadatel dne 8.8.2008 odvolání do celého rozsahu
rozhodnutí Úřadu. Dne 15.9.2008 vydal předseda Úřadu rozhodnutí č. j. R161/2008/02‐
18247/2008/310‐Ku, kterým napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad odmítl. Rozhodnutí
předsedy Úřadu nabylo právní moci dne 17.9.2008.
Žadatel následně podal proti rozhodnutí předsedy Úřadu žalobu ke Krajskému soudu v Brně,
ve které požadoval zrušení obou meritorních rozhodnutí. Soud žalobu projednal a rozsudkem ze
dne 22.4.2010, č. j. 62 Ca 64/2008‐57, rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil z důvodu
nepřezkoumatelnosti, která dle soudu spočívá v nedostatku důvodu rozhodnutí.

Č. j.: ÚOHS‐9953/2010/420/TEh
Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí ustavenou
podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a po
posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech předseda Úřadu, Ing. Petr Rafaj,
napadené rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.
Přípisem ze dne 16.7.2010 Úřad ve vztahu k žádosti o poskytnutí informací ve věci stížnosti
č.j. A/3896 tuto část žádosti odložil v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Vzhledem k další části žádosti, konkrétně žádosti o poskytnutí informací týkajících se řízení
A/3975, byl žadatel přípisem ze dne 16.7.2010 v souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k
informacím vyzván k zaplacení úhrady v souvislosti s poskytováním informací. Po zaplacení
nákladů na pořízení kopií žadatelem požadovaných informací, nákladů na balné a poštovné
stanovených Sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací Úřad poskytuje veškeré jemu
dostupné dokumenty, které tvoří přílohu tohoto dopisu.
S pozdravem

Obdrží:
1.

JUDr. Radek Ondruš
AK Ondruš & Ondruš a partneři
Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno

Přílohy:

Dopis Evropské komisi ze dne 27.10.2005 ‐ vyjádření

Dopis Evropské komisi ze dne 22.2.2006 ‐ vyjádření

Dopis Evropské komisi ze dne 5.12.2006 ‐ vyjádření

Dopis Evropské komise ze dne 19.7.2007 ‐ doplnění, dotazy

Dopis Evropské komise ze dne 16.4.2008 ‐ dotazy
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