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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“) obdržel dne 13. 8. 2013 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“).  

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací, jaké konkrétní kroky a kdy byly ze strany 
Úřadu učiněny do dnešního dne v případě následujících podnětů a správních řízení:  

 P1164/2012 

 P143/2013 

 P564/2013 

 P584/2013 

 P663/2013 

 P1085/2012 a S112/2013 

 S478/2013. 

      K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny 
v rámci podnětu ÚOHS-P1164/2012 Úřad uvádí, že k tomuto podnětu Vám byla poskytnuta pod č. 
j. ÚOHS-V135/2013/VZ-16100/2013/514/MDI informace již dne 27. 8. 2013, ke které Úřad 
doplňuje, že nyní přezkoumává zadávací dokumentaci a poskytnuté dodatečné informace 
v prověřované věci. 

      K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny 
v rámci podnětu ÚOHS-P143/2013 Úřad sděluje, že zadavatel Hlavní město Praha byl Úřadem 
vyzván k poskytnutí zadávací dokumentace a po její obdržení Úřad provádí její vyhodnocení a 
šetření v prověřované věci.  

K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny v 
rámci podnětu ÚOHS-P564/2013 Úřad sděluje, že dne 18. 6. 2013 obdržel podnět, který směřuje 
proti postupu zadavatele - Hlavní město Praha, městská část Praha 8 ve dvou veřejných zakázkách. 
Veřejná zakázka „Stavební úpravy koupaliště „Ládví“ na k. ú. Kobylisy, Praha 8“ byla zadavatelem 
zrušena, což bylo zadavatelem oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 8. 10. 2013 pod 
evid. číslem formuláře 7351010045397. Uvedený zadavatel poskytl dále zadávací dokumentaci 
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veřejné zakázky „Výstavba domu sociálních služeb (DSS) II“, kterou Úřad v současné době 
prošetřuje. 

K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny 
v rámci podnětu ÚOHS-P584/2013 Úřad sděluje, že si vyžádal zadávací dokumentaci od zadavatele 
– Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 – při 
zadávaní veřejné zakázky na novostavbu mateřské školy na adrese Nad Vodovodem 460/81, 
zadávané v rámci veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci oprav 
a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 
10“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 8. 
2011 pod ev. č. 60064372. V současné době probíhá na Úřadu posouzení získaných informací.   

K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny v 
rámci podnětu ÚOHS-P663/2013 Úřad sděluje, že podaný podnět směřuje k přezkoumání postupu 
zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic. O stavu šetření jste byli informováni pod č. j. ÚOHS-
P663/2013/VZ-15494/2013/514/MDl dne 16. 8. 2013, které stále v uvedené věci probíhá. 

K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny v 
rámci podnětu ÚOHS-P1085/2012 Úřad konstatuje, že v daném případě jste rovněž byli Úřadem 
informováni pod č. j. č. j. ÚOHS-V135/2013/VZ-16100/2013/514/MDI dne 27. 8. 2013. Úřad si dne 
14. 11. 2012 od zadavatele vyžádal vyjádření ke skutečnostem uváděným v podnětu a současně 
vyzval zadavatele k zaslání dokumentace vztahující se k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na 
stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a 
zdravotních zařízení městské části Praha 10“, kterou zadavatel dne 23. 11. 2012 doručil Úřadu. Na 
základě zjištěných skutečností Úřad získal pochybnosti o postupu zadavatele v souladu se zákonem 
a zahájil správní řízení z moci úřední, které je vedeno pod sp. zn. ÚOHS-S112/2013. V rámci tohoto 
správního řízení bylo vydáno rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci, neboť zadavatel proti 
němu podal rozklad.  

K části Vaší žádosti, ve které žádáte o sdělení, jaké kroky a kdy byly ze strany Úřadu učiněny ve 
věci vedené pod sp. zn.  ÚOHS- S478/2013, Úřad konstatuje, že ve správním řízení týkajícím se 
postupu zadavatele -  Akademie výtvarných umění v Praze, IČO 60461446, se sídlem U Akademie 
4, 170 22 Praha 7, ve veřejné zakázce „Dovybavení ateliérů Nová media I., II., a digitální laboratoře 
audiovizuální a IT technikou“ bylo Úřadem vydáno rozhodnutí, které nenabylo právní moci, neboť 
zadavatel proti němu podal rozklad. 

Úřad nad rámec uvedeného podotýká, že pravomocná rozhodnutí Úřad uveřejňuje ve sbírce 
rozhodnutí na svých internetových stránkách www.uohs.cz. 

 
S pozdravem  
 
 
JUDr. Eva Kubišová  
místopředsedkyně  
 
 
 
 

http://www.uohs.cz/
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Obdrží:  

Oživení, o. s., Lublaňská 398/18, 120 00 Praha 2 
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 
 


