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ÚOHS-D286/2012/VZ-11512/2012/540/ZČa

Čajková Z./kl. 845

26.6.2012

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný
k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 16. 5. 2012 Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
a dne 20. 6. 2012 Vaši stížnost na postup při vyřizování výše uvedené žádosti o informace.
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace, jakým způsobem Úřad rozhodl ve věci
podnětu postoupeného Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní
odbor Kroměříž, Oddělení hospodářské kriminality, se sídlem Březinova 2819/2, 767 28 Kroměříž
(dále jen „Policie ČR“), týkající se postupu společnosti LINGUA, spol. s r.o., IČ 25309455, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, za niž jedná Mgr. Přemysl Čížek nebo Mgr. Hana Dynková,
jednatelé (dále jen „LINGUA, spol. s r.o.“), ve výběrovém řízení „Vybavení školícího střediska
LINGUA Zlín“.
Ve smyslu § 16a odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám Úřad k Vaši žádosti
sděluje, že předmětný podnět ve shora uvedené věci doručený Úřadu dne 30. 3. 2012 byl
zaevidován jako podnět k přezkoumání postupu zadavatele vedený pod sp. zn. P324/2012/ZČa.
Úřad prošetřil spisový materiál poskytnutý Policii ČR a dospěl k závěru, že společnost LINGUA,
spol. s r.o., nesplňuje žádnou z definicí zadavatele uvedených v § 2 zákona. Z uvedeného důvodu
se v šetřeném případě nemůže jednat o veřejnou zakázku ve smyslu § 7 zákona, podle kterého je
veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem (ve smyslu § 2
zákona) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb
nebo úplatné provedení stavebních prací.
Úřad v šetřené věci konstatoval, že v tomto případě není věcně příslušný k přezkumu, neboť
podle § 112 zákona vykonává Úřad dohled nad dodržováním tohoto zákona, při kterém
přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele, příp. projednává správní delikty zadavatelů
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a dodavatelů v zadávacím řízení podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání ve smyslu
§ 112 odst. 2 zákona.
S pozdravem

JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně

Obdrží:
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