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Vážený pane Zajíci,
dne 16. července 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) Vaši
žádost 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“), v níž se
dotazujete, zda a kdy přibližně Úřad plánuje vypsání veřejné zakázky týkající se některé z
následujících oblastí: nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému,
datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů
datové integrace a vizualizace dat, popřípadě jestli už podobné zakázky byly vypsány a daná
výběrová řízení již proběhla.
Úřad Vaši žádost náležitě posoudil a zasílá následující odpověď.
Z hlediska plánovaných veřejných zakázek je možné, že Úřad v následujících 12 měsících
vypíše zakázku na reportingový či analytický systém, či tvorbu portálů systémů a nástrojů datové
integrace a vizualizace dat. Nicméně, vypsání těchto výběrových řízení bude záležet na výši
rozpočtu a personálních kapacitách Úřadu a v současné době proto není možné blíže konkretizovat
období ani zaměření výběrových řízení. Aktuálně není vypsání takovýchto výběrových řízení pro
Úřad prioritní. S ohledem na vývoj finanční situace se stanovisko Úřadu k této otázce může změnit,
proto doporučujeme sledovat profil zadavatele a internetové stránky Úřadu, kde jsou v sekci
„Veřejné zakázky ÚOHS“ všechna výběrová řízení, která Úřad vypisuje, publikována.
K vypsaným veřejným zakázkám Úřad uvádí, že veškeré Vámi požadované informace jsou
zveřejněny na internetových stránkách Úřadu: http://www.compet.cz/o-uradu/cerpani-zestrukturalnich-fondu-eu/.
Úřad má za to, že Vámi požadovaná informace byla tímto poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5
písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím.
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