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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ

Č. j.: ÚOHS-19214/2011/420/LBí V Brně dne: 1.12.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o žádosti Ing. Miroslava Skořepy, trvale 
bytem U Hřiště 304, 378 25 Deštná, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,                 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 44 zákona            
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ing. Miroslava
Skořepy, trvale bytem U Hřiště 304, 378 25 Deštná

zčásti odmítá.

ODŮVODNĚNÍ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21.11.2011 žádost              
Ing. Miroslava Skořepy o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Žádost se týká 1) zápisu 
z jednání Úřadu s Regionální radou Jihozápad ve věci projektu Relaxační a regenerační centrum 
v Hluboké nad Vltavou ze dne 1.9.2011, který byl konán formou videokonference 2) zodpovězení 
otázky, zda byl již k Evropské komisi vznesen dotaz ohledně problematiky posuzování malých a 
středních podniků 3) poskytnutí dopisu, kterým byl vznesen dotaz k Evropské komisi, pokud je 
odpověď na druhou otázku kladná. 



Č. j.: ÚOHS-19214/2011/420/LBí

2

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Jednání mezi zástupci Úřadu a zástupci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se 
uskutečnilo dne 1.9.2011, a to formou videokonferenčního hovoru. Z uvedeného jednání nebyl 
Úřadem pořízen žádný záznam. Úřad tedy nemůže vyhovět žádosti o poskytnutí zápisu z jednání 
Úřadu s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Ostatní požadované informace byly Úřadem poskytnuty dopisem ze dne 1.12.2011. 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání podle § 16 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k předsedovi Úřadu, a to 
prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – odboru veřejné podpory, tř. Kpt. 
Jaroše 7, 604 55 Brno.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Ing. Miroslav Skořepa, U Hřiště 304, 378 25 Deštná 

Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy




